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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 TUA000009527062022A 
 

 REQUERENTE Sociedade Transformadora de Papéis do Vouga, Lda. 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500262683 
 

 ESTABELECIMENTO Sociedade Transformadora de Papéis do Vouga, Lda. (APA00042805) 
 

 LOCALIZAÇÃO 
Rua Nova do Fial, 155 
4536-907 São Paio de Oleiros 

 

 CAE 

CAE Principal:  

 17211 - Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui 

embalagens) - modulação de papel e de cartão em papel e cartão 

canelado. 

CAE Secundários:  

 17120 - Fabricação de papel a partir de papel reciclado e cartão 

(exceto canelado) - Fabricação de papel a partir de fibras recicladas 

(para a posterior produção de cartão canelado). 

 17110 - Fabricação de pasta a partir de papel reciclado (sem 

destintagem) - Processamento de papel para reciclagem/produção de 

pasta à base de papel usado - a pasta de papel produzida a partir de 

papel usado é utilizada exclusivamente na instalação para fabrico de 

papel/cartão. 

 17230 - Fabricação de artigos de papel para papelaria 

 35301 - Produção e distribuição de vapor, água quente e fria e ar frio 

por conduta. 
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CONTEÚDOS TUA 

  
  

  
  

  
  
  
  

 

 

 

 

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

 

      

 

 

 

 

 

Ana Cristina Carrola 

ENQUADRAMENTO DESATIVAÇÃO/ ENCERRAMENTO

LOCALIZAÇÃO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

EXPLORAÇÃO ANEXOS
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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 (1) : 

53 t/dia  

2022-07-08 2029-07-08 --- --- --- APA 

CELE X  Anexo (2) --- --- --- --- APA 

RH X  Anexo (3) --- --- --- --- APA 

REAR X  --- --- --- --- --- Favorável CCDR N 
 
 

(1) Capacidade instalada calculada de acordo com o preconizado na subalínea i) da alínea g) do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro em articulação com o referencial de produção líquida (pressupostos: 
gramagem máxima de 120 g/m2, velocidade da máquina de 120 m/minuto e largura da máquina de 2,55 m), nos termos da Decisão de Execução 
da Comissão (2014/687/UE), de 26 de setembro de 2014, que estabelece as conclusões sobre as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para a 
Produção de Pasta, Papel e Cartão - para fábricas de papel a produção líquida corresponde à “produção vendável não embalada, após a última 
bobinadora, ou seja, antes da conversão”. Produção de papel à base de fibras recicladas sem destintagem (a proporção de fibra reciclada utilizada 
é de 100%). 

(2) 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. 

(3) O(s) TURH que for(em) emitido(s) em substituição do presente TURH em anexo ao presente Título, durante a validade da Decisão PCIP (LA), 
passa(m) a integrar este TUA. 
 
 
 

TUA RELACIONADOS 

TUA20220504000777 - Sociedade Transformadora Papeis Vouga, Lda. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0687&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0687&from=EN
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OALIZAÇÃO 
 

 

Mapa 

 

 

 

 

Confrontações 

Norte Maria Amorim do Couto e Outros 
 

 Sul Via Pública e Instalação (Mecânica Exacta, Lda.) 
 

 Este Via Pública e Instalação (Mecânica Exacta, Lda.) 
 

 Oeste Via Publica, António Ferreira e Outros 
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Área do estabelecimento 

Área impermeabilizada (m2) 8 025,00 
 

 Área coberta (m2) 24 887,00 
 

 Área total (m2) 53 755,00 
 

 

Localização 

 Localização Zona Industrial 

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) substitui 
na íntegra a Licença Ambiental (LA) n.º 
233/0.0/2008, de 29/12/2008 e trata-se de uma 
Renovação com alteração. 

--- --- PCIP 

2. Na instalação, para além da atividade PCIP 
identificada no enquadramento, são também 
desenvolvidas as seguintes atividades (que devem 
ser consideradas para efeitos do reporte da 
informação solicitada ao longo do presente TUA):  

- Fabricação de pasta a partir de papel reciclado 
(sem destintagem) 

- Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui 
embalagens) 

- Fabricação de artigos de papel para papelaria 

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

Período de exploração --- PCIP 

3. Informar sobre a data de suspensão, reinício ou 
cessação da atividade. [1] [2] 

Apresentar evidência das respetivas comunicações 
efetuadas à entidade coordenadora (EC). [1] 

Para a data de início/entrada em funcionamento de 
uma alteração aprovada, incluir identificação da 
alteração subjacente (discriminando as diferentes 
fases de implementação do projeto, se aplicável) [2] 

Data de suspensão ou reinício 
ou cessação: no prazo máximo 
de 30 dias contados da data do 
facto que lhes deu origem (não 
dispensa do cumprimento das 
obrigações de comunicação 

previstas no respetivo regime 
de licenciamento da atividade 

económica) 

[1] E-mail: 
IPPC@apambiente.pt 

[2] RAA 
PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

5. Manter o registo das operações de manutenção e 
limpeza dos equipamentos de processo, dos 
sistemas de retenção, drenagem, tratamento e 
controlo de emissões para os diferentes meios, 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 --- PCIP 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

7. 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). 

Período de Exploração RAA PCIP 

8. Todos os registos, amostragens, análises, medições 
ou outra documentação relevante para o 
acompanhamento deste TUA, devem ser 
verificados e mantidos organizados em sistema de 
arquivo devidamente atualizado. Toda a 
documentação deve ser conservada na instalação 
por um período não inferior a 5 anos (a contar do 
final do ano de referência) e deve ser 
disponibilizada sempre que necessário. 

Período de Exploração Quando solicitado 
PCIP e 
PRTR 

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

Caso o incumprimento corresponda a excedência 
de valor limite de emissão deverá o operador 
evidenciar a eficácia das correções e ou ações 
corretivas através da realização de nova(s) 
medição(ões) após a sua implementação, 
garantindo que foi reposto o normal 
funcionamento da instalação." 

Período de Exploração RAA PCIP 

10.  As alterações da instalação que modifiquem o 
projeto aprovado, que possam ter consequências 
no ambiente ou que impliquem alteração nas 
condições estabelecidas neste TUA estão sujeitas a 
prévia notificação à Entidade Coordenadora, 
através das plataformas/canais de comunicação 
definidos para o efeito, só podendo ser iniciadas 

Período de Exploração RAA PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

após a respetiva autorização. 

 

Apresentar cópia das evidências da(s) 
notificação(ões), no RAA. 

11.  A emissão deste Título Único Ambiental não isenta 
a instalação da obtenção de todas as outras 
autorizações, licenças ou atos de controlo prévio, 
designadamente urbanísticos, necessários e 
legalmente exigíveis para o desenvolvimento da 
atividade. 

Período de Exploração _ PCIP 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

12. Apresentar o ponto de situação do grau de implementação das 
MTD previstas no BREF Setorial (BREF PP) e/ou das 
medidas/técnicas equivalentes; registar as evidências da 

manutenção da adequada implementação das referidas 
medidas/técnicas.  

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

13. Apresentar ponto de situação da implementação das MTD 
previstas no(s) BREF transversais aplicáveis [nomeadamente 
BREF ICS/ BREF ENE/ BREF EFS] e/ou das medidas/técnicas 
equivalentes; apresentar evidências da manutenção da 
adequada implementação das referidas medidas/técnicas. 

Período de 
Exploração 

RAA 2023 e do ano 
de referência em que 

se verificarem 
alterações 

PCIP 

14. Tomar em consideração os princípios gerais e os outros 
aspetos relevantes na exploração do estabelecimento, na 
monitorização de emissões para o ar e para a água previstos no 
REF ROM. 

Período de 
Exploração 

--- PCIP 

15. Elaborar o Relatório de Base, de acordo com as Diretrizes da 
Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 
06.05.2014 e Nota Técnica n.º 5/2014 disponível na página da 
APA. 

Período de 
Exploração 

Relatório de Base (RB), 

caso venha a ser 

decidido pela APA 
PCIP 

16. Apresentar, em ficheiro Excel editável, os cálculos de suporte 
dos valores reportados no PRTR do ano correspondente, 
nomeadamente a carga poluente - com demonstração dos 
pressupostos considerados e dados de base, e eventual 
fundamentação sempre que necessário (devendo as células 
relativas aos cálculos conter as respetivas fórmulas de cálculo 
conducentes aos resultados obtidos). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 
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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 

17. Registar o consumo mensal/anual de matérias-
primas (Fibra reciclada – 100% RCF), incluindo os 
resíduos que as substituam, por código LER e ou 
subsidiárias, evidenciando a etapa do processo 
onde cada uma é utilizada. 

Período de 
exploração 

RAA PCIP 

Tintas / 
outros 
produtos de 
impressão 

18. Atendendo à utilização de tintas com solventes 
orgânicos na etapa de impressão, caso ocorram 
alterações que impliquem enquadramento, 
nomeadamente nas Partes 1 e 2 do anexo VII do 
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, 
relativo às atividades de impressão, deve ser 
submetido o respetivo pedido de alteração (vide 
condição n.º 10 do presente TUA). 

Período de 
exploração 

RAA PCIP 

Resíduos 

19. A utilização de resíduos em substituição 
total/parcial de matérias-primas deverá ser 
autorizada pela Entidade Coordenadora no 
âmbito do SIR, nos termos da legislação 
aplicável. 

--- --- PCIP 

 

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 

20. Quantificar a produção efetivada 
mensal/anualmente, por tipo de produto 
acabado ou produzido, expressa em 
toneladas/dia. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 
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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 N 

Identificação das 
unidades 

contribuintes para a 
fonte 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWt) 

Combustível 

Método de 
tratamento/redu
ção - descrição 

STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro 
associado ao 

STEG 
Regime 

FF1 --- 
1467 

 
10170 

Caldeira Vapor 
n.º 1 

9.3 Fuelóleo 
N/A --- --- REAR 

Caldeira Vapor 
n.º 2 

7,7 Gás Natural 

FF2 
DRO0

6 
10684 

Máquina 
Impressão/Corte
/Embalamento 

Bobst DRO 1628 
NT 

N/A N/A N/A --- --- REAR 

FF3 
DRO0

7 
10685 

Máquina 
Impressão/Corte
/Embalamento 

Bobst DRO 1628 
NT 

N/A N/A N/A --- --- REAR 

FF4 --- --- 
Gerador de 
Emergência 

N/A Gasóleo N/A --- --- REAR 

 

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  
 

Caldeira Vapor n.º 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

--- mg/Nm3 
1x de 5 em 5 

anos 
3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Ponto 6 do 
Artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

N/A mg/Nm3 
1x de 5 em 5 

anos 
3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho 

N.º 3 do art.º 
13.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

Óxidos de Azoto (NOx) --- --- 
1x de 5 em 5 

anos 
3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Ponto 6 do 
Artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 
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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  
 

Caldeira Vapor n.º 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partículas (PTS) --- --- 
1x de 5 em 5 

anos 
3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Ponto 6 do 
Artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV) 

--- --- 
1x de 5 em 5 

anos 
3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Ponto 6 do 
Artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

Sulfeto de Hidrogénio 
(H2S) 

--- --- 
1x de 5 em 5 

anos 
3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Ponto 6 do 
Artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

Metais I (Cd + Hg + Tl) --- --- 
1x de 5 em 5 

anos 
3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Ponto 6 do 
Artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

Metais II (As + Ni + Se 
+ Te) 

--- --- 
1x de 5 em 5 

anos 
3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Ponto 6 do 
Artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

Metais III (Pt + V + Pb 
+ Cr + Cu + Sb + Sn + 

Mn + Pd + Zn) 
--- --- 

1x de 5 em 5 
anos 

3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Ponto 6 do 
Artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

 
FF1  

 
Caldeira Vapor n.º 2 

 
 
 

Óxidos de Azoto (NOx) 300 mg/Nm3 2x por ano 3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Quadro n.º 10 
da parte 2 do 
Anexo III do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho (até 
31/12/2024) 

REAR 
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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  
 

Caldeira Vapor n.º 2 
 
 

Óxidos de Azoto (NOx) 200 mg/Nm3 2x por ano 3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Quadro n.º 6 da 
parte 1 do 

Anexo III do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho (a 
partir de 

31/12/2024) 

REAR 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

--- mg/Nm3 2x por ano 3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho 

N.º 3 do art.º 
13.º do 

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV) 

200 mg/Nm3 2x por ano 3% 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho. 

Quadro n.º 6 da 
parte 1 do 

Anexo III do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

REAR 

FF2 

Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV) 

200 mg/Nm3 2x por ano --- 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho 

Quadro n.º 13 
do Anexo II da 

Portaria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

REAR 

Partículas (PTS) 150 mg/Nm3 2x por ano --- 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho 

Quadro n.º 13 
do Anexo II da 

Portaria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

REAR 

FF3 

Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV) 

200 mg/Nm3 2x por ano --- 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho 

Quadro n.º 13 
do Anexo II da 

Portaria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

REAR 

Partículas (PTS) 150 mg/Nm3 2x por ano --- 

Art.º 13.º 
do 

Decreto-
Lei n.º 

39/2018, 
de 11 de 

junho 

Quadro n.º 13 
do Anexo II da 

Portaria n.º 
190-B/2018, de 

2 de julho 

REAR 
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Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

21. Os efluentes gasosos provenientes dos equipamentos de combustão 

Caldeira Vapor n.º 1 e 2 são emitidos por chaminé comum. Os 

equipamentos não funcionam em simultâneo. 

Período de 
Exploração 

--- REAR 

22. A comunicação de resultados de monitorização prevista no Artigo 16.º 

do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de Junho, deve ser submetida 

individualmente para cada equipamento de combustão Caldeira Vapor 

n.º 1 (ID 1467) e Caldeira Vapor n.º 2 (ID 10170), que compõe a fonte 

pontual FF1. 

Período de 
Exploração 

Comunicação à 
CCDR N por via 

digital 
REAR 

23. Regularização da seção da chaminé da fonte FF3 (DR07), de retangular 

para circular, nos termos do art.º 27º do Decreto Lei n.º 39/2018, de 

11 de junho, apresentando projeto que inclua memória descritiva e 

plano calendarizado das ações de adequação da chaminé do(s) 

equipamento(s) associado(s) à FF3 (realizadas e/ou ainda a realizar). 

 Conclusão de 
projeto até 6 
meses após a 

data de emissão 
do TUA. 

Conclusão da 
implementação 
até 12 meses 
após a data de 

emissão do 
TUA. 

Comunicação à 
EC, APA e CCDR 
N, por via digital 

REAR 

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

Período de 
Exploração 

RAA 
PCIP e 
REAR 

25. Registar o número de horas de funcionamento e o combustível 
associado aos geradores de emergência com potência térmica igual 
ou superior a 1 MW. 

Período de 
Exploração 

RAA 
PCIP e 
REAR 

26. Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de 
concentração medidos e os valores de concentração corrigidos para 
o teor de oxigénio de referência (procedendo a uma comparação com 
os VLE), os caudais mássicos e a respetiva carga poluente (expressa 
em ton/ano ou kg/ano), incluindo a metodologia seguida para o 
cálculo de todos os valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA REAR 

27. Nas fontes com parâmetros abrangidos por monitorização pontual (2 
vezes por ano) deverá ser garantido um intervalo mínimo de 2 meses 
entre medições (vide quadro monitorização). 

Período de 
Exploração 

RAA REAR 

28. A FF1 - Caldeira Vapor n.º 1 possui um regime de funcionamento 
inferior a 500 horas por ano. Caso sejam ultrapassadas as 500 horas 
por ano, deverá o operador prever de imediato a monitorização das 
emissões nos termos do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018 e dar 
cumprimento aos VLE dos parâmetros característicos do combustível 
Fuelóleo (combustíveis líquidos) constantes do Quadro 10 (até 
31/12/2024) ou Quadro 6 (após 31/12/2024) do Anexo III. A 1ª 
monitorização deverá ser efetuada até final de 2022. 

Período de 
Exploração 

RAA REAR 

29. Em todas as fontes pontuais e para todos os parâmetros, caso 
exista/venha a existir um histórico de dados de emissão, obtidos por 

Período de 
Exploração 

RAA  REAR 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

medição, que evidencie o cumprimento das disposições previstas nos 
requisitos constantes do n.ºs 4 ou 5 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho, então a monitorização indicada no quadro 
da monitorização das fontes pontuais, quando estabelecida para 2x 
por ano, poderá passar a ser realizada com uma frequência de ‘1x de 
3 em 3 anos’ ou de ‘1x de 5 em 5 anos’, dando conhecimento prévio 
disso à APA e à CCDR N. 

30. Nas monitorizações a serem efetuadas ‘1 x de 5 em 5 anos’ caso se 
verifique um aumento dos caudais mássicos dos poluentes emitidos 
para valores superiores aos limiares mássicos mínimos constantes no 
Quadro 1 da Parte 1 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 39/2018, deverá 
a frequência de monitorização passar, desde logo, a ‘1 x de 3 em 3 
anos’, dando conhecimento prévio disso à APA e à CCDR N. 

Período de 
Exploração 

RAA REAR 

31. Nas monitorizações a serem efetuadas ‘1 x de 3 em 3 anos’, caso se 
verifique um aumento dos caudais mássicos dos poluentes emitidos 
para valores superiores aos limiares mássicos médios constantes no 
Quadro 1 da Parte 1 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 39/2018, deverá 
a frequência de monitorização passar, desde logo, a ‘2 x por ano’, 
dando conhecimento prévio à APA e à CCDR N. 

Período de 
Exploração 

RAA  REAR 

32. As condições de monitorização pontual e a respetiva informação de 
reporte devem, no mínimo, cumprir os requisitos constantes do Parte 
III do Anexo II do Decreto-Lei n.º 39/2018, e da Portaria n.º 
221/2018, de 1 de agosto (Anexo III), respetivamente. 

Período de 
Exploração 

Autocontrolo REAR 

 

Ar – Emissões difusas 

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

33. Apresentar síntese do controle e monitorização de emissões difusas 
e/ou fugitivas, associadas às etapas de transformação de papel e 
cartão, incluindo as atividades de impressão e corte. 

Período de Exploração  RAA 

34. Nas situações onde não seja técnica ou economicamente viável, o 
cumprimento da alínea a) do art.º 9º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 
11 de junho, deverá ser apresentada a devida fundamentação / 
justificação detalhada, complementada com a identificação das 
medidas para a minimização das emissões difusas. Como 
fundamentação adicional, poderá ser apresentado parecer da 
entidade competente para efeitos das condições de trabalho/saúde 
dos trabalhadores (na medida em que a qualidade do ar interior pode 
afetar o conforto ou saúde do trabalhador). 

Período de Exploração  RAA 
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Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

35. Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia 
utilizada na instalação (eletricidade, gás natural, gás propano e 
fuelóleo, vapor e outras, se aplicável, e.g. produção eletricidade 
origem solar), nas unidades em que se apresentam e em tep, 
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada 
(incluindo geradores de emergência se aplicável). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

36. Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia 
consumida/toneladas de papel e cartão produzido). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

37. Qualquer alteração no combustível utilizado deverá ser 
previamente comunicada à APA e à EC (incluindo combustíveis 
auxiliares, se aplicável). 

Período de 
Exploração 

--- PCIP 

 

Sistemas de Arrefecimento 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

38. Garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento 
tomando em consideração as medidas/técnicas identificadas como 
MTD e previstas no BREF ICS (sistemas de arrefecimento em 
circuito fechado - sistemas de arrefecimento refrigerado a ar). 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

39. Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a 
prevenção e controlo da Legionella, nos termos do estabelecido nos 
documentos técnicos aplicáveis e nos termos do estabelecido pela 
entidade competente nesta matéria. 

Período de 
Exploração 

Quando 
solicitado 

PCIP 

 

Recursos Hídricos 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

40. Origem - rede pública: registar do consumo mensal/anual de 
água discriminando por utilizações. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 
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Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

41. Origem - rede pública: registar o consumo específico de água 
[expresso em m3 de água consumida/tonelada de produto 
acabado - papel reciclado para produção de cartão canelado e 
prancha de cartão canelado], explicitando a forma de 
determinação dos valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

42. Origem – captações água: registar o consumo mensal/anual de 
água discriminando por utilizações. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP e RH 

43. Origem – captações água: registar o consumo específico de água 
[expresso em m3 de água consumida/tonelada de produto 
acabado - papel reciclado para produção de cartão canelado e 
prancha de cartão canelado], explicitando a forma de 
determinação dos valores apresentados. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP e RH 

44. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nos 
Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos, para os fins a que se 
destinam - Captação de Água Subterrânea (vide Anexos – TURH 
AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC8) 

Período de 
Exploração 

RAA RH 

 

Rejeição de Águas Residuais 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em meio recetor solo 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

45. Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na 
Licença de Utilização dos Recursos Hídricos (LURH) - Rejeição 
de Águas Residuais (vide Anexo – LURH LT5) e no 
TUA20220504000777. 

Período de 
Exploração 

RAA RH 

46. Separar as águas pluviais não contaminadas do fluxo de águas 
residuais que necessitam de tratamento, devendo o operador 
assegurar que não existe contaminação das águas pluviais. 

Período de 
Exploração 

--- PCIP e 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 

47. Registar os volumes mensais/anuais de água recirculada, indicando 
a sua utilização por etapa de processo. 

Período de 
Exploração 

RAA PCIP 

48. Registar a proporção entre a água recirculada e a água limpa (m3) 
adicionada a cada etapa de processo.  

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 

49. Registar os quantitativos de resíduos, por LER, gerados no processo produtivo 
evidenciando a etapa onde são produzidos. 

Período de 
Exploração 

RAA 

50. Registar a produção específica de resíduos do processo produtivo (quantidade 
de resíduos gerados / quantidade de produto acabado) 

Período de 
Exploração 

RAA 

51. Registar o volume mensal/anual de produto fora de especificação 
gerado/perdas de processos e encaminhados enquanto resíduo, quando 
aplicável. 

Período de 
Exploração 

RAA 

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

Período de 
Exploração 

RAA 

53. Deverá ser garantida a existência de parques/zonas para o armazenamento 
temporário de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na 
instalação. Em nenhuma situação podem existir resíduos que não estejam 
devidamente acondicionados. 

Período de 
Exploração 

--- 

54. Todo e qualquer resíduo produzido deve ser encaminhado para destino final 
adequado à sua tipologia. 

Período de 
Exploração 

--- 

 

Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir 
Prazo de 

implementação 
Demonstração do 

cumprimento 

55. Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, 
se: ocorrerem alterações na instalação que possam ter interferência direta 
com os níveis sonoros anteriormente existentes como, por exemplo, o 
aumento de equipamentos com emissões sonoras para o exterior e/ou 
aumento do número de horas de funcionamento de equipamentos e/ou 
alteração da sua disposição, que façam prever o aumento do nível sonoro 
no(s) recetor(es) sensível(eis). 

Período de 
Exploração 

RAA 

56. Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à 
implementação de medidas de minimização deverá ser apresentado um plano 
com a calendarização das ações a implementar. Após implementação das 
medidas de minimização deverá efetuar nova caracterização de forma a 
verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição 
máxima. 

Período de 
Exploração 

RAA 
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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 

57. Elaborar e submeter o plano de desativação total ou 
parcial da instalação para aprovação. 

Aquando da 
previsão de 

cessação 
definitiva total ou 

parcial da 
instalação (com 6 

meses de 
antecedência). 

Plano de desativação 
total ou parcial  

PCIP 

58. Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação. 

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  

59. Relatório Ambiental Anual 
(RAA) sujeito a validação 
prévia por verificador 
qualificado. 

Formato digital através 
da Plataforma 

SILiAmb (até 50 MB 
por upload) 

Até 30 de junho de cada ano, 
reportando-se às condições 

do ano anterior. 
APA  
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Tipo de informação/ 
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade  

60. Relatório de Base 

Formato digital até 10 
MB 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 a emitir quanto ao 

Relatório de Avaliação de 
Necessidade de Relatório de 

Base 

APA  

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

Formulário PRTR a 
submeter no SILiAmb 

PRTR a submeter anualmente 
em data a definir 

APA  

62. Emissões Ar 

SILiAmb  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 
devem ser efetuados de acordo com 
a Portaria n.º 221/2018, de 01/08. 

Até à operacionalização da 
plataforma eletrónica única de 

comunicação de dados e ao abrigo 
do previsto no art.º 41º do DL n.º 

39/2018, deve ser seguido o 
procedimento transitório publicado 

no portal da APA. 

   CCDR N  

63. MIRR/MRRU SILiAmb 

Proceder ao registo de 
residuos (produzidos e 

geridos) no Sistema Integrado 
de Registo Eletrónico de 

Resíduos (SIRER), (MRRU e/ou 
MIRR, conforme aplicável), 

suportado pelo Sistema 
Integrado de Licenciamento 

Ambiental (SILIAmb). 

APA  
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Tipo de informação/ 
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade  

64. Situações de emergência 
(acidentes e incidentes)  

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  

65. 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, 

CCDRN, 

EC 

 

66. Plano de Desativação total 
ou parcial  

Formato digital ou outra 
via que se mostre 

eficiente  

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial das 
atividades - com 6 meses de 

antecedência. 

APA  

67. 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 previamente aprovado 

APA  

 

 

 

ANEXOS 

Anexos 

Anexo Descrição Regime 

Anexo 1 Breve descrição da atividade produtiva PCIP 

Anexo 2 MTD BREF PP PCIP 

Anexo 3 Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa CELE 

Anexo 4 
Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Águas Subterrâneas (6 

títulos) 
RH 

Anexo 5 Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais (1 título) RH 
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ANEXO 1 – Breve descrição da atividade produtiva 
 

1 – Diagramas do processo produtivo 

O processo de fabrico da instalação está dividido nas seguintes unidades: 

A. Unidade de Papel – que se destina à produção de papel reciclado para incorporação na produção de cartão 

canelado, e; 

B. Unidade de Cartão Canelado – por sua vez dividida em duas áreas: 

 Produção de cartão canelado e simples face, cujos produtos podem ser vendidos diretamente ou 

incorporados na secção seguinte; 

 Produção de Embalagens – processo de transformação de cartão canelado em embalagens. 

Os produtos acabados na instalação são: Papel Reciclado, Prancha de Cartão Canelado (Placas + embalagens) e Simples 

Face (1 folha lisa + 1 folha canelada). 

O fabrico de papel reciclado compreende, sequencialmente, as seguintes etapas (vide Figura 1): 

 seleção de matéria-prima; 

 preparação da pasta  (desfibração e depuração) 

 formação da folha (drenagem e prensagem) 

 secagem (pela injeção de vapor aquecido no interior de cilindros); 

 bobinagem; 

 rebobinagem. 

A produção de cartão canelado em prancha e simples face em bobine compreende, sequencialmente, as seguintes 

etapas (vide Figura 2): 

 planeamento da produção 

 preparação da cola 

 disponibilização da matéria-prima (bobines de papel) 

 controlo dos parâmetros da caneladora 

 produção de simples face 

 bobinagem (apenas no caso de produto acabado, seguindo depois para a identificação) 

 junção simples face com cobertura 

 mesa de secagem 

 corte transversal e vincos 

 corte longitudinal 

 identificação 

 paletização e cintagem 

 pesagem (apenas no caso de produto acabado) 

 armazém de produto em curso ou expedição 

A produção de embalagens de cartão canelado compreende, sequencialmente, as seguintes etapas:  

 planeamento da produção 

 preparação de ferramentas (clichés e cortantes) 

 preparação dos parâmetros da máquina 

 afinação das tintas (para impressão) 

 impressão 

 controlo de dimensões das caixas 

 colagem (quando existe) 
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 paletização e cintagem 

 cintagem e filme retráctil 

 armazém 

 expedição 

 

Figura 1 - Diagrama geral simplificado do processo de produção de papel à base de fibra reciclada. 

 

 
 

Figura 2 - Diagrama geral simplificado do processo de produção de cartão canelado em prancha e simples face (SF) 

em bobine. 
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Legenda: 

P.A = produto acabado 

P.C.= produto em curso 

SF = simples face (1 folha lisa + 1 folha canelada) 
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2 – Descrição do Processo Produtivo 

Não se verificaram alterações no processo produtivo da instalação. 

São produzidos dois tipos de papel, o de melhor qualidade (TKF1), utilizado na face externa do cartão canelado como 

cobertura, e o de menor qualidade (TKF3), utilizado no cartão para o seu interior (ondulado e folha sandwich). 

O processo produtivo é o mesmo para ambas as situações diferindo apenas no tipo de matéria-prima utilizada e na 

adição de um corante na produção de TKF1. 

 

I. Receção e armazenamento das matérias-primas principais 

A matéria-prima papel usado proveniente do exterior é rececionada no armazém correspondente. Neste armazém 

são igualmente acondicionados as aparas resultantes do fabrico e que são reintroduzidas no processo produtivo. 

 

II. Preparação de Pastas 

A preparação de pastas é a fase do processo de fabrico responsável por conferir às fibras recicladas (papel usado) 

as características físicas desejadas e obter uma suspensão fibrosa de consistência e homogeneidade que permita 

fabricos eficientes e conformes com os padrões de qualidade especificados.  

Desintegração 

O papel usado é alimentado no pulper com auxílio de um empilhador. Aqui realiza-se a desfibração que tem como 

objetivo separar as fibras através da diluição em água, obtendo-se uma suspensão aquosa. As fibras depois de 

individualizadas passam através de um crivo perfurado de 8 mm (para remoção dos sólidos grosseiros) e são 

bombeadas para um tinão de armazenagem onde, por agitação, se promove a homogeneização da massa e o seu 

arejamento. 

A água adicionada nesta fase do processo é denominada “água colada”, ou seja, anda em circuito fechado e resulta 

da fase de esgotamento de água na folha de papel. 

A partir desta fase a pasta segue duas vias distintas, a do papel de “cobertura” e a via do papel de “base”. 

Segue-se a depuração da pasta com a remoção de todo o material contaminante. Os contaminantes pesados, como 

metais e areias, são retirados através de ciclones verticais. No caso do papel limpo existem dois ciclones em série, 

sendo que o primeiro retém resíduos com dimensões superiores a 0,4 mm. Após os ciclones, a pasta passa para o 

tanque de receção de pasta de “cobertura” e dai é encaminhada para um tanque de diluição de pasta de 

“cobertura”. No caso do papel sujo, existe apenas um ciclone com capacidade de depuração de resíduos com 

dimensões superiores a 2,2 mm. Daqui a pasta é igualmente transferida para o tanque de receção e para o tanque 

de diluição.  

Nos tanques de diluição da pasta é adicionada água colada de forma a dar consistência à pasta, sendo esta a fase 

que define a gramagem do papel. 

 

III. Fabrico de papel - Máquina Plana de Produção.  

As duas correntes de pasta são então alimentadas à máquina de papel, em simultâneo e de forma controlada, para 

garantir a distribuição uniforme da pasta nas formas onde se procede à formação da folha. 

A operação de formação da folha permite retirar o excesso de água existente na pasta, primeiro por gravidade e 

depois por vácuo por meio de caixas aspirantes. 

A fase seguinte é a prensagem. Existem duas prensas onde ocorre a compactação da folha de papel, sendo assim 

retirado o excesso de água antes da prensagem. A secagem é efetuada por ação de cilindros aquecidos. 

No final da máquina de papel as folhas são bobinadas na enleadeira Pope, seguindo depois até à rebobinadora. 
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As aparas resultantes do acerto efetuado na rebobinagem são aspiradas e transportadas para junto do pulper, no 

armazém de matérias-primas. 

 

IV. Produção de prancha de cartão canelado  

A matéria-prima, papel proveniente do fabrico interno ou fornecedor externo, é colocada na máquina de acordo 

com os tipos de cartão a produzir. Depois de preparado o papel da bobine, este é reencaminhado de forma a entrar 

na máquina simples, sendo necessário um papel designado de cobertura interior e outro de ondulado, onde passará 

pelas calandas que lhe dará a forma de ondulado. 

Em seguida é realizada a colagem do papel do ondulado ao papel de cobertura interior que dá origem ao chamado 

“simples face”. Posteriormente é feita a junção do “simples face” ao papel designado de cobertura exterior por um 

processo de colagem homólogo ao anterior. 

Seguidamente efetua-se a secagem na mesa de secagem que é composta por duas zonas distintas, a zona quente e 

a zona fria. Na zona quente é feita a gelatinização e o rebentamento da cola, o qual vai permitir uma colagem eficaz, 

na zona fria é feita a descida gradual da temperatura. 

É, então, efetuado o corte transversal e os vincos, seguidos da paletização e cintagem do material, que é, por fim, 

encaminhado para o armazém de produto em curso (placas para transformação) ou armazém de produto acabado 

(placas para expedição). 

 

V. Transformação – Fabrico de Embalagens de cartão 

No processo de produção de caixas de cartão, as placas de cartão canelado são disposta para alimentação de 

diversos tipos de máquinas (RDC, casemaker ou slotter) onde se processa o fabrico das caixas. 

Estas placas são colocadas em tapetes de rolos para posteriormente serem colocadas no alimentador da máquina e 

daí serem reencaminhadas para a introdução. De seguida passam pelos grupos de impressão, e por fim, sofrem a 

formatação final, colagem/agrafagem e paletização. 

 

3 – Utilidades 

A par do fabrico de papel e a sua utilização na produção de cartão canelado e embalagens, existem processos auxiliares 
a saber: 

3.1 Fabrico de colas 

O processo de produção de cola baseia-se na mistura do amido, água, bórax e soda cáustica num tanque próprio 
para o efeito. 

A água utilizada neste processo é proveniente das captações existentes na empresa, utilizando-se também água 
tratada na ETARI (resultante da caneladora e do sector da lavagem dos tinteiros de impressão). 

A cola é alimentada na caneladora através de tubagens. 

3.5 Central de energia – produção de vapor  

A Central Térmica, cujo diagrama simplificado se encontra apresentado na figura 3, é constituída por:  

 Gerador de vapor 1 - GV1 (reserva e nunca em simultâneo com o GV2) 

 Gerador de vapor 2 - GV2 (principal) 
 

O vapor produzido é utilizado na etapa de secagem do papel, o qual é injetado para o interior dos cilindros da 
secaria. 

Existe recuperação de condensados, permitindo assim uma maior poupança energética. 
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Figura 3 - Diagrama simplificado da central térmica. 

 

4 – Descrição do Sistema de Tratamento dos Efluentes Líquidos Industriais – Estação de Tratamento de Águas 
Residuais Industriais (ETARI) 

Existe uma Estação de tratamento de Águas Residuais Industriais, constituída por dois sistemas de tratamento: 

 Sistema de tratamento das águas coladas resultantes da produção de papel reciclado – composto por 3 
depósitos de 60 m3 interligados e um flotador. No flotador são retiradas fibras de papel que são 
reincorporadas no processo de fabrico de papel reciclado e geradas águas clarificadas que são também 
reintroduzidas no processo nas regadeiras, em operações de limpeza de formas e limpeza de baetas. 

 Sistema de tratamento das águas residuais industriais provenientes das operações de limpeza dos cilindros de 
impregnação da cola na caneladora (Produção de Prancha de Cartão Canelado) e da lavagem dos tinteiros de 
impressão no sector do fabrico de caixas (Transformação de Prancha de Cartão Canelado) - é composto por 
um tanque de homogeneização e por um tanque de coagulação/floculação onde são acumuladas lamas. O 
processo de tratamento consiste na utilização de produtos químicos, através de um sistema de 
coagulação/floculação que permitem agregar os poluentes existentes no efluente. Quando se atinge o volume 
para tratamento, inicia-se a bombagem da água de processo do tanque de homogeneização para o tanque de 
tratamento químico. De seguida promove-se a sedimentação das lamas que depois de desidratadas num filtro 
prensa são acondicionadas em recipientes próprios e, sempre que a quantidade justifique, encaminhadas para 
destino autorizado (aterro sanitário). A água tratada é depois reutilizada na empresa para o fabrico de cola e 
na lavagem de máquinas (fabrico de caixas e caneladora). 

 

A figura 4, representa de forma simplificada o sistema de tratamento acima descrito: 
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Figura 4 - Diagrama do sistema de tratamento da ETARI. 

ETARI 



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
VEA/VCA Condições Proposta de valor a atingir dentro 

da gama de VEA/VCA

Data de implementação / 
Calendarização da implementação 

(mês.ano / ano)

MTD 1. Sim Implementação e certificação de SGA de acordo com o referencial normativo ISO14001, pela APCER 2013

1. a) Sim De acordo com o SGA implementado e certificado. 2008

1. b) Sim De acordo com o SGA implementado e certificado. 2008

1. c) Sim De acordo com o SGA implementado e certificado. 2008

1. d) Sim De acordo com o SGA implementado e certificado. 2008

1. d) i. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado. 2008

1. d) ii. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado. 2008

1. d) iii. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. d) iv. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. d) v. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. d) vi. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. d) vii. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. d) vii. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. d) ix. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. e) Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. e) i. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. e) ii. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. e) iii. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. e) iv. Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. f) Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. g) Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. h) Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

1. i) Sim De acordo com o SGA implementado e certificado 2008

MTD 2.

2. a) Sim
Implementados procedimentos adequados para seleção e controlo dos químicos e aditivos, no âmbito 
do Sistema de Gestão Ambiental. É feita a avaliação da perigosidade de cada químico novo de forma 

a garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis.
2008

2. b) Sim
Controlo de stocks das matérias-primas e subsidiárias em sistema informático e manutenção de 
inventário dos químicos utilizados, informação das respetivas fichas técnicas, fichas de dados de 

segurança e capacidades de armazenagem, com validação regular dos dados existentes.
2008

2. c) Sim
Apenas são utilizados produtos químicos de acordo com as especificações de qualidade do produto 

final, ou por razões de processo.
2008

2. d) Sim São utilizados produtos com o menor risco possível. 2008

2. e) Sim
Não são efetuadas quaisquer descargas de águas residuais, resíduos ou outros poluentes no solo. Os  
produtos químicos com caraterísticas de perigosidade são armazenados em reservatórios dotados de 
bacias de contenção estanques, no interior dos edifícios, permitindo a recolha de eventuais derrames.

2008

2. f) Sim
Existe um plano específico de emergência para situações de eventuais acidentes com produtos 

químicos e resíduos (este plano está inserido no Plano de Emergência Interno da empresa)
2008

2. g) Sim
A concepção e o projeto das tubagens e dos sistemas de armazenagem são realizados de acordo 

com os requisitos indicados.
2008

MTD 3. Não aplicável Substâncias não utilizadas na instalação

3. a) Não aplicável Substâncias não utilizadas na instalação ---

3. b) Não aplicável Substâncias não utilizadas na instalação ---

3. c) Não aplicável Substâncias não utilizadas na instalação ---

MTD 4. Não aplicável Não existe utilização de madeira como matéria-prima do processo

4. a) Não aplicável Não existe utilização de madeira como matéria-prima do processo ---

4. b) Não aplicável Não existe utilização de madeira como matéria-prima do processo ---

4. c) Não aplicável Não existe utilização de madeira como matéria-prima do processo ---

4. d) Não aplicável Não existe utilização de madeira como matéria-prima do processo ---

4. e) Não aplicável Não existe utilização de madeira como matéria-prima do processo ---

MTD 5. Sim

5. a) Sim

Construção de sistemas equilibrados de armazenamento de águas e de pastas; utilização de 
equipamentos e estruturas concebidos para um menor consumo de água. Existência de medidores de 

caudais para contabilização dos consumos de água e avaliação dos consumos nos processos. 
Formação e consciencialização de todos os colaboradores para a poupança de água.

2008

5. b) Sim
Minimização da utilização de água fresca na produção de papel através da recirculação das águas de 
processo em circuito fechado e melhor gestão da água. Otimização da recolha de condensados para 

o circuito de água de alimentação à caldeira de produção de vapor.
2008

5. c) Sim
Adição de agua fresca ao processo para compensar a evaporação decorrente do

processo de secagem do papel.
2008

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.

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

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

Descasque a seco (descrição no ponto1.7.2.1)

Manuseamento da rolaria de madeira de modo a evitar a contaminação das cascas e da madeira com areia e pedras

Pavimentação das áreas de armazenagem de madeira, em particular das superfícies utilizadas para a armazenagem de aparas

Controlo dos caudais de aspersão de água e minimização do escoamento superficial de água nas áreas de armazenagem de madeiras

Recolha da água de escorrência contaminada da área de armazenagem de madeiras e separação dos efluentes com sólidos em suspensão 
antes do tratamento biológico

Determinação, por meio de medições periódicas, da quantidade de agentes quelantes libertados no ambiente

Otimização dos processos de forma a reduzir o consumo e a emissão de agentes quelantes sem biodegradabilidade fácil

Utilização preferencial de agentes quelantes biodegradáveis ou elimináveis, excluindo progressivamente os produtos não degradáveis

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;

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

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE.

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.

Aplicação regular de avaliações comparativas (benchmarking ) setoriais.

1.1.2 Gestão dos materiais e boa gestão interna

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

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

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,

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,



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
VEA/VCA Condições Proposta de valor a atingir dentro 

da gama de VEA/VCA

Data de implementação / 
Calendarização da implementação 

(mês.ano / ano)

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE.

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

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A INDÚSTRIA DA PASTA DE PAPEL E DO PAPEL5. d) Sim 2008

5. e) Sim 2008

5. f) Sim 2008

5. g) Sim

Existe um sistema de tratamento primário constituído por:

• um flotador para o tratamento das águas resultantes do processo de fabrico de papel
• tratamento físico-químico seguido de filtro prensa, que faz o tratamento das águas resultantes do 

processo de transformação de papel.

Estas águas tratadas são reintegradas totalmente no processo produtivo/lavagem de equipamentos.

2008

MTD 6.

6. a) Sim

A empresa está abrangida pelo regime CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão), sujeita à 
monitorização e comunicação de informações relativas às emissões de gases com efeito de estufa. A 

máquina de papel e de cartão incorporam sistemas de secagem que recorrem a 2 caldeiras de 
produção de vapor que utilizam o gás natural (caldeira principal) e Fuelóleo (caldeira de reserva) 
como combustível. É efetuada a contabilização dos consumos globais e específicos de energia da 
unidade industrial e dos diferentes setores de produção. É efetuada a monitorização dos consumos 

de energia.

2005

6. a) i. Sim 2005

6. a) ii. Sim 2005

6. a) iii. Sim 2005

6. b) Não aplicável Não existe processo de incineração de resíduos na instalação ---

6. c) A implementar Instalação de central de produção de energia elétrica através de paineis fotovoltaicos com 1MW 07.2022

6. d) Sim
Sistema de aproveitamento de calor para aquecimento das águas de alimentação das caldeiras;
Utilização da água quente gerada no arrefecimento das onduladoras para a produção de cola de 

amido utilizada na produção de cartão.

1998

2010

6. e) A avaliar Em estudo a aplicação destes equipamentos na rede interna de vapor. 2023

6. f) Sim As tubagens e acessórios das redes de vapor e condensado dispõem de isolamento térmico. 2008

6. g) Sim 2008

6. h) A implementar
Instalados equipamentos de elevada eficiência energética. São mantidos registos com os dados dos 

equipamentos.
2023

6. i) Sim Uso generalizado de variadores de frequência nos motores de maior consumo. 2014

6. j) Sim
O vapor é distribuído a 8 bar à máquina de papel e a 11 bar à máquina de cartão canelado, existindo 

localmente válvulas redutoras de pressão que permitem obter o vapor à pressão de utilização de 
cada consumidor.

2006

MTD 7.

7. I.

7. I. a) Sim
Os tempos de residência são curtos e a agitação adequada nos reservatórios das linhas de 

abastecimento de pasta, não se verificando a presença de odores desagradáveis na produção de 
papel, até pela utilização de biocidas.

1998

7. I. b) Sim São utilizados biocidas. 2017

7. I. c) Não aplicável Não se verificam odores desagradáveis na produção de papel. ---

7. II. Não aplicável

O tratamento das águas residuais do cartão canelado é efetuado com recurso a um filtro prensa, 
sendo as lamas produzidas (em estado sólido) colocadas em contentor e encaminhadas para 
operador licenciado, não apresentando qualquer odor desagradável. Nas águas tratadas neste 

processo também não se verificam odores desagradáveis, sendo estas encaminhadas para utilização 
na produção de papel. Na produção de papel a água utilizada circula em circuito fechado, sendo 

utilizados biocidas.

---

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 ---

MTD 8. Não aplicável
Dada a reduzida potência térmica dos sistemas de combustão, não se justifica efetuar a 

monitorização em contínuo dos gases de combustão. Os processos produtivos funcionam em circuito 
fechado, sendo todo o efluente reutilizado.

---

MTD 9. Não aplicável Não existem na unidade industrial os equipamentos mencionados na MTD. ---

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

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.

1.1.5 Emissões de odores

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.

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
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.

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 inversores de frequência nos ventiladores, compressores e bombas

Utilização de termocompressores

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.

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.

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

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

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

Isolamento adequado das condutas de vapor e condensado

Utilização de motores, bombas e agitadores elétricos de alta eficiência

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

1.1.4 Consumo de energia e eficiência energética
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1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A INDÚSTRIA DA PASTA DE PAPEL E DO PAPEL
MTD 10. Não aplicável

Não são efetuadas descargas diretas de efluentes para a água. O efluente gerado é tratado na ETARI 
e no flotador e reintegrado totalmente no processo produtivo.

---

MTD 11. Não aplicável Não existe este processo na instalação ---

MTD 12.

12. a) Sim É realizada a separação na origem dos diversos resíduos produzidos 2008

12. b) A avaliar Estamos a avaliar a aplicabilidade desta medida face ao resíduos gerados. 2023

12. c) Sim Remoção da humidade nos rejeitados da reciclagem de papel e cartão por compactação. 1998

12. d) Sim
São reincorporadas no processo de produção de papel as aparas de papel e cartão canelado das 

unidades de produção interna, assim como, o produto não conforme gerado.
1963

12. e) Não aplicável ---

12. f) Sim A maior parte dos resíduos são enviados para o exterior e destinam-se a operações de valorização. 2008

12. g) Sim
Apenas se justifica submeter os rejeitados do processo da reciclagem de papel e cartão a uma 

operação de compactação para remoção da humidade.
1998

MTD 13. Não aplicável Não existe rejeição direta de água residual na instalação ---

MTD 14. Não aplicável Não existe rejeição direta de água residual na instalação ---

14. a) Não aplicável Não existe rejeição direta de água residual na instalação ---

14. b) Não aplicável Não existe rejeição direta de água residual na instalação ---

MTD 15. Não aplicável Não existe rejeição direta de água residual na instalação ---

MTD 16. Não aplicável Não existe rejeição direta de água residual na instalação ---

16. a) Não aplicável Não existe rejeição direta de água residual na instalação ---

16. b) Não aplicável Não existe rejeição direta de água residual na instalação ---

16. c) Não aplicável Não existe rejeição direta de água residual na instalação ---

MTD 17.

17. a) Sim
Colocação de portões, colocação de cabines de insonorização nas onduladoras da caneladora, 

isolamento das condutas de transporte de apara nas zonas mais ruidosas. 
2008

17. b) Não 
A empresa está limitada por questões de espaço e o custo da eventual relocalização de 

equipamentos seria demasiado elevado.

17. c) Sim Colocação de cobertura tipo “sandwich” 2008

17. d) Sim
Cabines de insonorização nos grupos de ondular da caneladora e  isolamento das condutas de 

transporte de apara nas zonas mais ruidosas. 
2008

17. e) Sim
Colocação de cabines de insonorização nas onduladoras da caneladora, isolamento das condutas de 
transporte de apara nas zonas mais ruidosas. Na aquisição de novos equipamentos são avaliadas e 

implementadas as soluções adequadas para minimizar os níveis de ruído.
2008

17. f) Não aplicável Não existem nem está prevista a instalação de máquinas com risco elevado de vibrações. ---

17. g) Sim Substituição da cobertura do edifício da produção de papel. 2018

17. h) Não aplicável Trata-se de uma instalação existente com constrangimentos neste âmbito. ---

17. i) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

17. j) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

MTD 18.

18. a) Sim
As redes existentes (reservatórios e tubagens) se encontram devidamente e documentados, de forma 

que sejam conhecidas e de fácil localização
2008

18. b) A implementar
A Papeis Vouga não vislumbra, nesta altura, qualquer possibilidade de desactivação da instalação. 

No entanto, caso essa situação se venha a antever, a empresa definirá um plano de desactivação que 
conterá as MTD’s aqui referidas.

Antes da desactivação

18. c) A implementar
A Papeis Vouga não vislumbra, nesta altura, qualquer possibilidade de desactivação da instalação. 

No entanto, caso essa situação se venha a antever, a empresa definirá um plano de desactivação que 
conterá as MTD’s aqui referidas.

Antes da desactivação

18. d) Sim

A Papeis Vouga não vislumbra, nesta altura, qualquer possibilidade de desativação da instalação. No 
entanto, caso essa situação se venha a antever, serão as referidas técnicas tidas em consideração no 
respetivo plano de desativação a elaborar nos termos do n.º 3 do art.º 42º do REI em articulação com 

o n.º 8 do mesmo artigo. Ter em consideração, caso seja aplicável, o preconizado no n.º 8 do Art.º 
42.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 

de outubro.

Antes da desactivação

Tratamento primário (fisico-químico)

Tratamento secundário (biológico)

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

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.

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

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

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.

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

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.

Confinamento dos equipamentos e unidades ruidosos

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.

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.

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.

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

Utilização de materiais no exterior

Pré-tratamento dos resíduos antes da eliminação

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.

Valorização de materiais e reciclagem in loco  de resíduos de processos

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

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

18. e) Sim

A Papeis Vouga não vislumbra, nesta altura, qualquer possibilidade de desativação da instalação. No 
entanto, caso essa situação se venha a antever, serão as referidas técnicas tidas em consideração no 
respetivo plano de desativação a elaborar nos termos do n.º 3 do art.º 42º do REI em articulação com 

o n.º 8 do mesmo artigo. Ter em consideração, caso seja aplicável, o preconizado no n.º 8 do Art.º 
42.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 

de outubro.

Antes da desactivação

Não aplicável Não existe produção de pasta ---

MTD 19. Não aplicável ---

19. a) Não aplicável ---

19. b) Não aplicável ---

19. c) Não aplicável ---

19. d) Não aplicável ---

19. e) Não aplicável ---

19. f) Não aplicável ---

19. g) Não aplicável ---

MTD 20. Não aplicável ---

20. a) Não aplicável ---

20. a) i. Não aplicável ---

20. a) ii. Não aplicável ---

20. a) iii. Não aplicável ---

20. b) Não aplicável ---

20. c) Não aplicável ---

MTD 21. Não aplicável ---

21. a) Não aplicável ---

21. b) Não aplicável ---

21. c) Não aplicável ---

MTD 22. Não aplicável ---

22. a) Não aplicável ---

22. b) Não aplicável ---

22. c) Não aplicável ---

MTD 23. Não aplicável ---

MTD 24. Não aplicável ---

24. a) Não aplicável ---

24. b) Não aplicável ---

24. c) Não aplicável ---

24. d) Não aplicável ---

MTD 25. Não aplicável ---

25. a) Não aplicável ---

25. b) Não aplicável ---

25. c) Não aplicável ---

MTD 26. Não aplicável ---

26. a) Não aplicável ---

26. b) Não aplicável ---

26. c) Não aplicável ---

26. d) Não aplicável ---

MTD 27. Não aplicável ---

MTD 28. Não aplicável ---

MTD 29. Não aplicável ---

29. a) Não aplicável ---

29. b) Não aplicável ---

MTD 30. Não aplicável ---

equipamentos e medidas de segurança.

Incineração de gases não condensáveis concentrados e diluídos

Registo da indisponibilidade do sistema de incineração e de quaisquer emissões resultantes

Manutenção de capacidade suficiente na evaporação da lixívia negra e caldeira de recuperação, para acomodar picos de carga

Extração (stripping)  dos condensados contaminados e reutilização de condensados no processo

Lavagem e crivagem fechada e eficiente da pasta crua

Recirculação parcial da água processual no branqueamento

Monitorização e contenção eficaz dos derrames, incluindo a recuperação de substâncias e energia

Para reduzir as emissões de odores e as emissões de compostos reduzidos de enxofre total devidos a gases fortes e fracos, constitui MTD 
evitar as emissões difusas, através da recolha de todos os gases de exaustão de origem processual que contenham enxofre, incluindo dos 
respiradores com emissões sulfurosas, aplicando as técnicas que se seguem.

1.2.2.   Emissões para a atmosfera

1.2.2.1 Redução das emissões de gases odorosos fortes e fracos

Sistemas de recolha de gases malodorosos fortes e fracos, designadamente:

coberturas, exaustores, condutas e sistemas de extração com capacidade suficiente;

sistema de deteção contínua de fugas;

Otimização dosqueimadores/da queima

Incineração por fases

Otimização e controlo da combustão

Otimização da mistura combustível-ar

Utilização de queimadores com baixo nível de NOx

Seleção dos combustíveis/combustíveis com baixo teor de N

Para reduzir as emissões de NOx provenientes da incineração de gases odorosos fortes concentrados em queimadores de TRS específicos, 

constitui MTD utilizar uma das técnicas que se seguem ou uma combinação das mesmas. Consultar NEA às MTD no BREF.

Para reduzir as emissões de SO2 da incineração de gases odorosos fortes em queimadores de TRS específicos, constitui MTD utilizar um 

lavador de SO2 com meio alcalino. Consultar NEA às MTD no BREF.

Para reduzir as emissões de poeiras dos fornos de cal, constitui MTD a utilização de precipitadores eletrostáticos ou uma combinação 
destes com lavadores de gases. Consultar NEA às MTD no BREF.

1.2.3.   Produção de resíduos

Para evitar a produção de resíduos e minimizar a quantidade de resíduos sólidos a eliminar, constitui MTD a reutilização no processo das 
cinzas dos precipitadores eletrostáticos das caldeiras de recuperação.

1.2.2.4 Redução das emissões dos queimadores de gases odorosos fortes (queimadores de TRS específicos)

Sistemas de alimentação de ar distribuído, por exemplo através da utilização de registos e diferentes pontos de entrada de ar

Para reduzir as emissões de NOx de uma caldeira de recuperação, constitui MTD utilizar um sistema otimizado de combustão que inclua 

todas as características a seguir indicadas. Consultar NEA às MTD no BREF.

Controlo computorizado da combustão

Otimização da mistura combustível-ar

Para reduzir as emissões de SO2 e TRS de uma caldeira de recuperação, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se 

seguem. Consultar NEA às MTD no BREF.

1.2.2.2 Redução das emissões das caldeiras de recuperação

Para reduzir as emissões de NOx dos fornos de cal, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem. Consultar NEA às 

MTD no BREF.

Para reduzir as emissões de TRS dos fornos de cal, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das 
mesmas. Consultar NEA às MTD no BREF.

1.2.2.3 Redução das emissões dos fornos de cal

Para reduzir as emissões de SO2 de um forno de cal, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das 

mesmas. Consultar NEA às MTD no BREF.

Para reduzir as emissões de poeiras de uma caldeira de recuperação, constitui MTD a utilização de precipitadores eletrostáticos ou uma 
combinação destes com lavadores de gases. Consultar NEA às MTD no BREF.

Controlo do excesso de oxigénio

Controlo do teor de Na2S das lamas de cal de alimentação

Combinação de um precipitador eletrostático e de um lavador de gases com meio alcalino

Seleção dos combustíveis/combustíveis com baixo teor de enxofre

Incineração limitada de gases odorosos concentrados no forno de cal

Controlo do teor de Na2S das lamas de cal de alimentação

Lavagem alcalina dos gases

Combustão otimizada

Lavagem de gases

Aumento do teor de sólidos secos da lixívia negra

Cozimento modificado antes do branqueamento

Deslenhificação com oxigénio antes do branqueamento

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.

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

1.2.1 Águas residuais e emissões para a água

Para reduzir a emissão de poluentes para as águas recetoras de toda a instalação, constitui MTD utilizar branqueamento TCF ou 
branqueamento ECF moderno (ver descrição no ponto 1.7.2.1), e uma combinação adequada das técnicas indicadas em MTD 13, MTD 14, 
MTD 15 e MTD 16, bem como das técnicas a seguir indicadas.  Consultar NEA às MTD no BREF.
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1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A INDÚSTRIA DA PASTA DE PAPEL E DO PAPEL

MTD 31. Não aplicável ---

31. a) Não aplicável ---

31. b) Não aplicável ---

31. c) Não aplicável ---

31. d) Não aplicável ---

31. e) Não aplicável ---

31. f) Não aplicável ---

31. g) Não aplicável ---

31. h) Não aplicável ---

31. i) Não aplicável ---

31. j) Não aplicável ---

31. k) Não aplicável ---

31. l) Não aplicável ---

31. m) Não aplicável ---

31. n) Não aplicável ---

31. o) Não aplicável ---

31. p) Não aplicável ---

31. q) Não aplicável ---

MTD 32. Não aplicável ---

32. a) Não aplicável ---

32. b) Não aplicável ---

32. c) Não aplicável ---

32. d) Não aplicável ---

32. e) Não aplicável ---

32. f) Não aplicável ---

32. g) Não aplicável ---

MTD 33. Não aplicável ---

33. a) Não aplicável ---

33. b) Não aplicável ---

33. c) Não aplicável ---

33. d) Não aplicável ---

33. e) Não aplicável ---

33. f) Não aplicável ---

33. g) Não aplicável ---

33. h) Não aplicável ---

33. i) Não aplicável ---

33. j) Não aplicável ---

33. k) Não aplicável ---

MTD 34. Não aplicável ---

MTD 35. Não aplicável ---

35. a) Não aplicável ---

35. b) Não aplicável ---

MTD 36. Não aplicável ---

36. a) Não aplicável ---

36. b) Não aplicável ---

36. c) Não aplicável ---

MTD 37. Não aplicável ---

37. a) Não aplicável ---

37. b) Não aplicável ---

MTD 38. Não aplicável ---

Monitorização e contenção eficaz dos derrames, incluindo sistemas de recuperação de produtos químicos e energia

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

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

Tratamento anaeróbio do condensado da evaporação

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

1.3.1 Águas residuais e emissões para a água

A fim de prevenir e reduzir a emissão de poluentes para o meio recetor, constitui MTD utilizar uma combinação adequada das técnicas 
indicadas em MTD 13, MTD 14, MTD 15 e MTD 16, bem como das técnicas a seguir indicadas. Consultar NEA às MTD no BREF.

Dimensionamento adequado das tubagens, das bombas e dos ventiladores

Utilização de bombas de vácuo eficientes

Otimização dos níveis dos tanques

Para aumentar a eficiência da produção de energia elétrica, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

a) Teor elevado de sólidos secos na lixívia negra (aumenta o rendimento das caldeiras, a produção de vapor e, por conseguinte, a produção de 
eletricidade)

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

c) Pressão do vapor à saída das turbinas de contrapressão tão baixa quanto tecnicamente exequível

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

Cozimento prolongado antes do branqueamento

Deslenhificação com oxigénio antes do branqueamento

Crivagem em circuito fechado e lavagem eficiente da pasta crua

Para reduzir as emissões de poeiras e de SO2 das caldeiras de recuperação, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas e 

limitar as lavagens ácidas nos lavadores de gases ao mínimo necessário para garantir o seu funcionamento adequado. Consultar NEA às 
MTD no BREF.

Para reduzir as emissões de NOx de uma caldeira de recuperação, constitui MTD utilizar um sistema de combustão otimizado que inclua 

uma das técnicas a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas. Consultar NEA às MTD no BREF.

Otimização das caldeiras de recuperação mediante o controlo das condições de combustão

1.3.2 Emissões para a atmosfera

Para evitar e reduzir as emissões de SO2, constitui MTD a recolha e recuperação de enxofre das correntes concentradas, provenientes da 

produção do ácido de cozimento, do cozimento, dos difusores ou dos tanques de descompressão.

Para evitar e reduzir as emissões sulfurosas difusas e as emissões odoríferas da lavagem, da crivagem e da evaporação, constitui MTD a 
recolha dos gases fracamente odorosos e a aplicação de uma das técnicas a seguir indicadas. Consultar NEA às MTD no BREF.

Injeção faseada do licor

Redução não catalítica seletiva (SNCR)

Incineração numa caldeira de recuperação

Lavadores de gases

Utilização de precipitadores eletrostáticos ou multiciclones com lavadores de gases Venturi multiandares

Utilização de precipitadores eletrostáticos ou multiciclones com lavadores de gases multiandares a jusante

1.3.3  Consumo de energia e eficiência energética

Para reduzir o consumo de energia térmica (vapor), maximizar o rendimento dos vetores de energia utilizados e reduzir o consumo de 
eletricidade, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

Evaporação do efluente da extração alcalina a quente e incineração dos concentrados em caldeiras com soda.

Branqueamento TCF.

Branqueamento em circuito fechado

Remoção e recuperação do SO2 dos condensados dos evaporadores

Sistemas secundários de aquecimento eficientes

Pré-branqueamento com MgO e recirculação do efluente de lavagem da pasta crua.

Ajustamento do pH do licor fraco a montante da/na evaporação.

Instalações de evaporação de alta eficiência

Recuperação do calor dos tanques de dissolução, por exemplo através de lavadores de gases de exaustão

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

Utilização adequada do calor secundário e dos condensados secundários

e) Turbinas de alta eficiência

Monitorização e controlo dos processos por recurso a sistemas avançados de controlo

Otimização da rede integrada de permutadores de calor

Recuperação de calor dos efluentes gasosos da caldeira de recuperação, entre o precipitador eletrostático e o ventilador

Maior consistência possível da pasta nas fases de crivagem e lavagem

Utilização de controlo da velocidade em grandes motores

1.2.4.   Consumo de energia e eficiência energética

Para reduzir o consumo de energia térmica (vapor), maximizar o rendimento dos sistemas de transporte de energia utilizados e reduzir o 
consumo de eletricidade, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.

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

Caldeiras de alta eficiência na produção de vapor, por exemplo, com baixas temperaturas dos gases de combustão

Fecho de circuitos de água, incluindo nas instalações de branqueamento

Elevada consistência da pasta (técnica de média ou elevada consistência)
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A INDÚSTRIA DA PASTA DE PAPEL E DO PAPEL38. a) Não aplicável ---

38. b) Não aplicável ---

38. c) Não aplicável ---

38. d) Não aplicável ---

38. e) Não aplicável ---

38. f) Não aplicável ---

38. g) Não aplicável ---

38. h) Não aplicável ---

38. i) Não aplicável ---

38. j) Não aplicável ---

38. k) Não aplicável ---

MTD 39. Não aplicável ---

39. a) Não aplicável ---

39. b) Não aplicável ---

39. c) Não aplicável ---

39. d) Não aplicável ---

39. e) Não aplicável ---

39. f) Não aplicável ---

MTD 40. Não aplicável ---

40. a) Não aplicável ---

40. b) Não aplicável ---

40. c) Não aplicável ---

40. d) Não aplicável ---

40. e) Não aplicável ---

40. f) Não aplicável ---

MTD 41. Não aplicável ---

41. a) Não aplicável ---

41. b) Não aplicável ---

41. c) Não aplicável ---

41. d) Não aplicável ---

41. e) Não aplicável ---

41. f) Não aplicável ---

MTD 42.

42. a) Sim A área de armazenamento de matéria prima é coberta e impermeabilizada 1998

42. b) Sim

As escorrências contaminadas das zonas de armazenagem de matéria prima são encaminhadas para 
o circuito de aguas do processo de produção de papel. As águas pluviais não contaminadas e as 

escorrências das coberturas são separadas das restantes águas e encaminhadas para os pontos de 
descarga de águas definidos para o efeito.

1998

42. c) Sim A zona de armazenamento de matéria prima é totalmente confinada e coberta. 1998

42. d) Sim
Semanalmente são realizadas operações de limpeza dos acessos da fábrica e desobstrução das 
grelhas de escoamento das águas, de forma a evitar a dispersão de aparas e o entupimento das 

redes de águas
1998

42. e) Sim A zona de armazenamento de matéria prima é totalmente confinada e coberta. 2008

MTD 43.

43. a) Sim
Existem redes separadas de águas pluviais, da rede de incêndio armada, águas do processo, águas 

limpas, água da rede pública para consumo humano e águas residuais para tratamento e 
reaproveitamento.

2008

43. b) Sim
A água utilizada no processo de produção de papel funciona em circuito fechado. As águas residuais 

da produção de cartão são tratadas e reincorporadas na produção de papel.
1998

43. c) Sim
A água utilizada no processo de produção de papel funciona em circuito fechado. As águas residuais 

da produção de cartão são tratadas e reincorporadas na produção de papel.
1998

43. d) Sim
Sistema de flutuação com ar dissolvido e adição de coagulante e floculante que permite reutilizar as 

águas brancas.
1998

MTD 44.

Fluxo em contracorrente das águas dos processos; separação dos circuitos de água

Branqueamento de elevada consistência

Fase de lavagem antes da refinação da pasta mecânica de resinosas com pré-tratamento das estilhas

Substituição de NaOH por Ca(OH)2 ou Mg(OH)2 no branqueamento com peróxidos

Otimização dos níveis dos reservatórios

Para aumentar a eficiência da produção de energia elétrica, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Elevadas pressões e temperaturas nas caldeiras de recuperação

Pressão do vapor à saída das turbinas de contrapressão tão baixa quanto tecnicamente possível

Pré-aquecimento do ar de combustão e do combustível introduzidos nas caldeiras

1.4 CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE PASTA MECÂNICA E QUIMICOMECÂNICA

1.4.1  Águas residuais e emissões para a água

Para reduzir o consumo de água crua, a produção de águas residuais e as cargas de poluentes, constitui MTD utilizar uma combinação 
adequada das técnicas indicadas em MTD 13, MTD 14, MTD 15 e MTD 16, bem como das técnicas a seguir indicadas. Consultar NEA às MTD 
no BREF.

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

Turbinas de alta eficiência

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

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.

Recuperação de fibras e de cargas; tratamento da água branca (fabrico de papel)

Otimização do dimensionamento e da construção dos tanques e tinões (indústria do papel).

Utilização de refinadores eficientes do ponto de vista energético

Recuperação em larga escala do calor secundário dos refinadores de pasta quimicotermomecânica ou quimicomecânica e reutilização do vapor 
recuperado na secagem do papel ou da pasta

Minimização das perdas de fibras por recurso a sistemas eficientes de refinação dos rejeitados (refinadores secundários)

Instalação de equipamentos de poupança de energia, incluindo processos de controlo automático em vez de sistemas manuais

1.4.2.   Consumo de energia e eficiência energética

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.

A fim de reduzir o consumo de energia térmica e elétrica, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Redução do consumo de água crua por recurso a sistemas de tratamento interno e recirculação da água dos processos

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

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

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

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.

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

Utilização adequada do calor secundário dos condensados secundários

Monitorização e controlo dos processos por recurso a sistemas de controlo avançados

Otimização da rede integrada de permutadores de calor

Assegurar a máxima consistência possível da pasta nas fases de crivagem e limpeza

Utilização de cascas com humidade baixa, por recurso a prensas eficientes ou a secagem

Utilização de caldeiras de alta eficiência (por exemplo, baixas temperaturas dos gases de combustão)

Utilização de sistemas de aquecimento secundário eficientes

Fecho de circuitos de águas, incluindo na instalação de branqueamento

Utilização de concentrações elevadas de pasta (técnicas de consistência média ou elevada)
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

44. a) Sim

Monitorização do processo de clarificação da água reutilizada na produção de papel no flotador e 
ajuste do processo em contínuo para assegurar a conformidade para utilização. 2008

Monitorização da qualidade da água da ETARI de modo a assegurar o tratamento adequado das 
águas residuais que são introduzidas na produção de papel (ano 2008).

Monitorização mensal microbiológica da qualidade da água do processo da produção de papel de 
modo a assegurar a sua conformidade para utilização (ano 2017).

1998

2017

44. b) Não 

44. c) Não 

MTD 45. Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

MTD 46.

46. a) Sim 1998

46. b) Sim 1998

46. c) Sim 2002

MTD 47. Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

47. a) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

47. b) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

47. c) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

47. d) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

MTD 48. Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

48. a) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

48. b) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

48. c) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

48. d) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

48. e) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

48. f) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

MTD 49. Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

49. a) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

49. b) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

MTD 50. Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

MTD 51. Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

MTD 52.

52. a) Sim Existência de flotador para reutilização das fibras na massa da produção de papel 1998

52. b) Sim As aparas do papel são encaminhadas diretamente da rebobinadora para o pulper. 1998

52. c) Não aplicável Não é aplicado qualquer revestimento ao papel produzido. ---

52. d) Sim Existência de flotador para reutilização das fibras na massa da produção de papel 1998

MTD 53.

53. a) Sim 1998

53. b) Não aplicável No sistema de refinação utilizado, não é possível aplicar esta prática. ---

53. c) Sim O sistema de prensagem é constituído por 2 prensas de nip  largo 1998

53. d) Sim
Na caldeira a gás natural, temos instalado um economizador para aproveitamento dos gases quentes 

da caldeira.
2007

53. e) Sim
Upgrades e optimizações anuais, com verificações do funcionamento do sistema de vapor, pela 

empresa responsável pela instalação do vapor.
2008

53. f) Sim
Estão instalados refinadores de alta eficiência para separar as impurezas da fibra e obter uma pasta 

isenta de contaminantes.
2004

53. g) Sim
Sistemas automáticos start/stop para manter níveis de massa, com arrancadores suaves nos motores 

de alta eficiência.
2008

53. h) Sim 2008

53. i) Sim
São utilizados na empresa técnicas de refinação adequadas ao tipo de processo de produção, 

estando atentos a novos desenvolvimentos tecnológicos que surjam.
2004

53. j) Não aplicável
Na secção de prensagem da produção de papel existem 2 prensas e caixas de vácuo que retiram o 

excesso de água da parte húmida e posteriormente baterias aquecidas a vapor que retiram o excesso 
de humidade do papel.

---

53. k) Não 
Temos instalada uma bomba de vácuo de anel de água ligada a várias caixas aspirantes na parte 

humida da formação da folha de papel.
53. l) Sim 2004

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

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

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

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

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

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 NEA 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

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)

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)

Otimização da geração e manutenção do sistema de distribuição

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

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 NEA às MTD no 
BREF.

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)».

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.

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.

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.

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
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1.1.   CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A INDÚSTRIA DA PASTA DE PAPEL E DO PAPEL53. m) Sim 2004

53. n) A implementar
Em curso programa de substituição dos motores mais antigos por novos e mais eficientes. Os 

motores que ainda não foram substituídos (quantidade residual e associada a funções de menor 
consumo) têm acoplados variadores de velocidade que acabam por reduzir o consumo.

30/04/2023

53. o) A avaliar Em estudo a aplicação deste sistema no aquecimento da água do chuveiro. 2023

53. p) Não aplicável ---

53. q) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

53. r) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

53. s) Não aplicável Processo não aplicável na instalação ---

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









Processo n.º: PR_CPT_005355

Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos 

Identificação

Número de Identificação fiscal 500262683

Nome/Denominação Social Sociedade Transformadora de Papeis Vouga, Lda

País Portugal

Morada Rua Nova do Fial, 155

Localidade São Paio de Oleiros

Código Postal 4536-907

Concelho Santa Maria da Feira

Localização

Designação da captação AC2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio Rua do Fial

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

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

Longitude -8.58589

Latitude 40.99568

Carta Militar Nº 143

Bacia Hidrográfica 131 :: Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica 03NOR0730 :: Ribeira de Silvade

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Método Escavação

Profundidade (m) 12.0

Diâmetro máximo (mm) 4040.0

Tipo Betão

Diâmetro máximo da coluna (mm) 4040.0

Tipo de equipamento de extracção Bomba submersível

Energia Eléctrica

Potência (cv) 3.0

Mês de maior consumo Junho

Finalidades

Actividade Industrial

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Administração de Região Hidrográfica, I.P.
apresentam validade legal.
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Tipo de indústria Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

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

Condições Gerais

1ª A captação será exclusivamente utilizada para a(s) finalidade(s) e no local supra indicados, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Qualquer alteração das condições do documento deverá ser comunicada à entidade licenciadora.

3ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no artigo 46º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. A cessação bem como a interrupção prolongada da exploração de águas subterrâneas,
deverá igualmente ser comunicada a este Serviço.

Emissão: 2012/01/18

O Diretor do Departamento de Recursos Hídricos do Litoral

(José Carlos Pimenta Machado, Eng.)

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Administração de Região Hidrográfica, I.P.
apresentam validade legal.
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Processo n.º: 450.10.02.02.024876.2013.RH3

Utilização n.º: A019275.2013.RH3

Início: 2013/12/10

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Número de Identificação fiscal 500262683

Nome/Denominação Social Sociedade Transformadora Papeis Vouga, Lda

Pessoa Responsável Luis André Dias Ferreira Assunção Santos

País Portugal

Morada Rua Nova do Fial, 155

Localidade São Paio de Oleiros

Código Postal 4536-907

Concelho Santa Maria da Feira

Telefones 227472050

Fax 227645904

Localização

Designação da captação AC3

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Rua do Fial

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

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

Longitude -8.58553

Latitude 40.99716

Região Hidrográfica RH3 :: Douro

Bacia Hidrográfica 131 :: Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica 03NOR0730 :: Ribeira de Silvade

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 100.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0
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Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2.250

Volume máximo anual (m3) 4800.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

400

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

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

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
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17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A01331/2012-RH3.131.A.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 400 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

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

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

Pimenta Machado
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: PR_CPT_005357

Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos 

Identificação

Número de Identificação fiscal 500262683

Nome/Denominação Social Sociedade Transformadora de Papeis Vouga, Lda

País Portugal

Morada Rua Nova do Fial, 155

Localidade São Paio de Oleiros

Código Postal 4536-907

Concelho Santa Maria da Feira

Localização

Designação da captação AC4

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio Rua do Fial

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

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

Longitude -8.58576

Latitude 40.99662

Carta Militar Nº 143

Bacia Hidrográfica 131 :: Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica 03NOR0730 :: Ribeira de Silvade

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reserva

Método Escavação

Profundidade (m) 12.0

Diâmetro máximo (mm) 3240.0

Tipo Betão

Diâmetro máximo da coluna (mm) 3240.0

Tipo de equipamento de extracção Bomba submersível

Energia Eléctrica

Potência (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.0

Volume médio anual (m3) 500.0

Mês de maior consumo Julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

50

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Administração de Região Hidrográfica, I.P.
apresentam validade legal.
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Finalidades

Actividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

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

Condições Gerais

1ª A captação será exclusivamente utilizada para a(s) finalidade(s) e no local supra indicados, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Qualquer alteração das condições do documento deverá ser comunicada à entidade licenciadora.

3ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no artigo 46º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. A cessação bem como a interrupção prolongada da exploração de águas subterrâneas,
deverá igualmente ser comunicada a este Serviço.

Emissão: 2012/01/18

O Diretor do Departamento de Recursos Hídricos do Litoral

(José Carlos Pimenta Machado, Eng.)

Apenas os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos devidamente assinados e carimbados pela Administração de Região Hidrográfica, I.P.
apresentam validade legal.
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Processo n.º: 450.10.02.02.024877.2013.RH3

Utilização n.º: A019276.2013.RH3

Início: 2013/12/10

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Número de Identificação fiscal 500262683

Nome/Denominação Social Sociedade Transformadora Papeis Vouga, Lda

Pessoa Responsável Luis André Dias Ferreira Assunção Santos

País Portugal

Morada Rua Nova do Fial, 155

Localidade São Paio de Oleiros

Código Postal 4536-907

Concelho Santa Maria da Feira

Telefones 227472050

Fax 227645904

Localização

Designação da captação AC5

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Rua do Fial

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

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

Longitude -8.58550

Latitude 40.99729

Região Hidrográfica RH3 :: Douro

Bacia Hidrográfica 131 :: Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica 03NOR0730 :: Ribeira de Silvade

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 115.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 104.0
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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) 48000.0

Mês de maior consumo setembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

4000

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

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

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
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entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A01330/2012-RH3.131.A.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 4000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

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

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

Pimenta Machado
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.024878.2013.RH3

Utilização n.º: CP019277.2013.RH3

Início: 2013/12/10

Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos

Identificação

Número de Identificação fiscal 500262683

Nome/Denominação Social Sociedade Transformadora Papeis Vouga, Lda

Pessoa Responsável Luis André Dias Ferreira Assunção Santos

País Portugal

Morada Rua Nova do Fial, 155

Localidade São Paio de Oleiros

Código Postal 4536-907

Concelho Santa Maria da Feira

Telefones 227472050

Fax 227645904

Localização

Designação da captação AC6

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio/Parcela Rua do Fial

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

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

Longitude -8.58615

Latitude 40.99767

Região Hidrográfica RH3 :: Douro

Bacia Hidrográfica 131 :: Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica 03NOR0730 :: Ribeira de Silvade

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Método Escavação

Profundidade (m) 12.0

Diâmetro máximo (mm) 4040.0

Tipo Betão

Diâmetro máximo da coluna (mm) 4040.0

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica
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Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Volume máximo anual (m3) 9500.0

Mês de maior consumo junho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

800

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

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

Condições Gerais

1ª A captação será exclusivamente utilizada para a(s) finalidade(s) e no local supra indicados, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Qualquer alteração das condições de exploração da captação deverá ser comunicada à entidade licenciadora.

3ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no artigo 46º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. A cessação bem como a interrupção prolongada da exploração de águas subterrâneas,
deverá igualmente ser comunicada a este Serviço.

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

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

Pimenta Machado

2/3 -
CP019277.2013.RH3



Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.024875.2013.RH3

Utilização n.º: CP019273.2013.RH3

Início: 2013/12/10

Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos

Identificação

Número de Identificação fiscal 500262683

Nome/Denominação Social Sociedade Transformadora Papeis Vouga, Lda

Pessoa Responsável Luis André Dias Ferreira Assunção Santos

País Portugal

Morada Rua Nova do Fial, 155

Localidade São Paio de Oleiros

Código Postal 4536-907

Concelho Santa Maria da Feira

Telefones 227472050

Fax 227645904

Localização

Designação da captação AC8

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio/Parcela Rua do Fial

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

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

Longitude -8.58636

Latitude 40.99812

Região Hidrográfica RH3 :: Douro

Bacia Hidrográfica 131 :: Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica 03NOR0730 :: Ribeira de Silvade

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reserva

Método Escavação

Profundidade (m) 18.0

Diâmetro máximo (mm) 4040.0

Tipo Betão

Diâmetro máximo da coluna (mm) 4040.0

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica
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Potência do sistema de extração (cv) 1.5

Volume máximo anual (m3) 4800.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

400

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

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

Condições Gerais

1ª A captação será exclusivamente utilizada para a(s) finalidade(s) e no local supra indicados, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

2ª Qualquer alteração das condições de exploração da captação deverá ser comunicada à entidade licenciadora.

3ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no artigo 46º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. A cessação bem como a interrupção prolongada da exploração de águas subterrâneas,
deverá igualmente ser comunicada a este Serviço.

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

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

Pimenta Machado
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.011633.2020.RH3

Utilização n.º: L012627.2020.RH3

Início: 2020/07/14

Validade: 2025/07/13

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00033698

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500262683

Nome/Denominação Social* Sociedade Transformadora Papeis Vouga, Lda

Idioma Português

Morada* Rua Nova do Fial, São Paio de Oleiros 155

Localidade* S. PAIO DE OLEIROS

Código Postal 4536-907

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 227472050

Fax 227645904

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação Separador HC (LT5) - zona reservatórios fuelóleo (Sociedade Transformadora
Papeis Vouga, Lda)

Nível de tratamento implementado Outro

Tipo de tratamento Sistema separador de hidrocarbonetos

Caudal Máximo descarga 3.00 m3/dia

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

Longitude -8.585740

Latitude 40.997100

Ano de arranque 2008

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Pluviais contaminadas;Outra

Características do Afluente Bruto

Volume Máximo mensal 10.0 (m3)

CBO5 100.0 (mg/L O2)

CQO 800.0 (mg/L O2)

N 15.0 (mg/L N)

P 10.0 (mg/L P)

Designação da rejeição Separador HC (LT5) - zona reservatórios fuelóleo (Sociedade Transformadora
Papeis Vouga, Lda)
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Meio Recetor Solo

Área (m2) 52.0

Sistema de Descarga Órgão de infiltração

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

Longitude -8.585740

Latitude 40.997100

Região Hidrográfica Douro

Bacia Hidrográfica Costeiras entre o Douro e o Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT03NOR0730 :: Ribeira de Silvade

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X1RH3 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO

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

Bom

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.
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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.

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 obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

4ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.

5ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima de forma a não interferir com qualquer poço, furo,
mina, nascente ou similar, existente no local.

6ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

7ª 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.

8ª 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.

9ª 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.

10ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

11ª 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.

12ª 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.

13ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.

14ª 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.

15ª 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.

16ª 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 2 000,00 € 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
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hídricos > Formulários).

2ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva
conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das
amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.

3ª O presente título anula e substituí a licença de utilização dos recursos hídricos nº L017985.2016.RH3.

Anexos

Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

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

Parâmetro VLE Legislação aplicável

pH (Escala de Sörensen) 6-9 a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60 a)

Óleos Minerais (mg/L) 15 a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 150 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 resultados do programa de autocontrolo qualitativa e quantitativo serão enviados à entidade licenciadora, em formato digital, para o
endereço eletrónico arhn.trh@apambiente.pt, até ao dia 15 do mês seguinte ao trimestre a que respeitam as medições ou serão
reportados no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), que pode ser acedido em https://siliamb.apambiente.pt.
A monitorização dos parâmetros CBO5, Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH do Dec-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:

Medidor de caudal

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.

Semestral Composta (i)

Saída Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a

Semestral Composta (i)
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Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

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.

Semestral Composta (i)

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.

Semestral Composta (i)

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

Semestral Composta (i)

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

Semestral Composta (i)

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.

Semestral Composta (i)

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

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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