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DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20211015000386

REQUERENTE

Renova - Fábrica de Papel do Almonda, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500348723

ESTABELECIMENTO

Renova - Fábrica de Papel do Almonda, S.A. - Fábrica 2

CÓDIGO APA

APA00085749

LOCALIZAÇÃO

Renova
17220 - Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário

CAE

17120 - Fabricação de papel e de cartão (exceto canelado)
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime

CELE

PCIP

Data de Entrada em
Vigor

Data de
Validade

Eficácia

Sentido da
decisão

Entidade
Licenciad
ora

Nº Processo

Indicador de enquadramento

PL202010150013
76

Fabrico de papel ou cartão com uma
capacidade de produção superior a
20 toneladas por dia e Fabrico de
pasta de papel a partir de madeira
ou de outras substâncias fibrosas

15-10-2021

-

-

Sim

Favorável

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

PL202010150013
76

Atividade principal: 6.1b)-Fabrico em
instalações industriais de papel ou
cartão com uma capacidade de
produção superior a 20 t por dia
(capacidade instalada=311t/dia);
atividade secundária 6.1a)-Fabrico
em instalações industriais de pasta
de papel a partir de madeira ou de
outras substâncias fibrosas (cap.
instalada=49 640 tSA/ano); atividade
secundária: 5.4-Aterros (capacidade
total instalada: 863 700 t; atividade
secundária: 1.1 (capacidade
instalada: 82,60 MWt).

15-10-2021

-

14-102026

Sim

deferido
condicionado

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Terrenos da empresa

Sul

Ribeira da Fonte Longa

Este

Herdeiros de Américo Mira e Outros

Oeste

Estrada Municipal 557-3

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

201 552,00

Área coberta (m2)

101 335,00

Área total (m2)

843 613,00
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LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Mista (Urbana/Industrial/Rural)

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000005

O presente TUA integra e mantém a validade e as
condições da LA n.º 561/1.1/2016, de 15 de dezembro,
adaptadas às alterações agora introduzidas, nas partes
aplicáveis.

Período de exploração

RAA

T000006

O TEGEE anexo à LA deve ser substituído pelo novo
TEGEE em anexo ao presente TUA.

Período de exploração

Cumprir com o disposto no TEGEE em vigor

T000041

Cumprir o disposto no TEGEE em vigor.

Período de vida útil da instalação.

Cumprir o disposto no TEGEE em vigor

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000007

O quadro 15 - Ponto de situação das MTD na instalação
da LA n.º 561/1.1/2016 é substituído pelo ficheiro
(Sistematização MTDs_BREF PP em anexo).

Período de exploração

-

T000008

Apresentar evidências da manutenção da adequada
implementação das MTD previstas no BREF setorial
(vide ficheiro Sistematização MTDS_BREF PP em
anexo).

Período de exploração

RAA

T000034

Apresentar evidências da manutenção da adequada
implementação das MTD previstas nos BREF
transversais aplicáveis à instalação (BREF ENE/ BREF
EFS).

Período de exploração

RAA

T000035

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

-

T000037

Apresentar avaliação da implementação das MTD
previstas no BREF ICS; apresentar evidências da
manutenção da adequada implementação das referidas
medidas/técnicas.

Período de exploração

RAA referente a 2021; RAA seguintes
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EXP4 - Ar
EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código

T000009

Código da
fonte

Poluente

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

FF6

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

150

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

2x por ano

Período de
referência

-

Teor O2 de
referência

15.0

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Normas
constantes do
artigo 13.º do
DL 39/2018,
de 11 de junho

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho
(Anexo III,
Parte 1,
quadro 7)

EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000010

As condições constantes do ponto 2.2.1 - Emissões para
o ar, da LA 561/1.1/2016, deixam de ser aplicáveis à
fonte pontual FF1, em virtude da caldeira de vapor 2
estar desativada.

Período de exploração

_

T000038

As condições de monitorização constantes dos quadros
8, 9 e 11 do ponto 2.2.1.3 da LA n.º 561/1.1/2016
mantêm-se inalteradas.

Período de exploração

RAA

T000031

O quadro 10 - Condições de Monitorização e VLE
associados à Central de Cogeração (com turbina a gás
natural e pós-combustão-FF6) da LA n.º 561/1.1/2016
mantém-se em vigor, com exceção do VLE referente ao
poluente NOx (expresso em NO2) que é substituído pelo
VLE indicado no quadro EXP4.1.2-Monitorização das
fontes de emissão pontual, em virtude da entrada em
vigor do DL n.º 39/2018, de 11 de junho.

Período de exploração

RAA

T000013

Deve ser dado cumprimento ao estabelecido no
Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho e demais
legislação complementar.

Período de exploração

RAA

T000036

A potência térmica da instalação, identificada no
separador "Enquadramento" deste TUA inclui a Central
de Cogeração da PROEMBA (FF9), com uma potência
térmica nominal total de 18,1 MW.

Período de exploração

-

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

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000014

O Título de Utilização de Recursos Hídricos n.º
L004818.2015.RH5 anexo à LA deve ser substituído
pelo novo Título de Utilização de Recursos Hídricos n.º
L006792.2021.RH5A em anexo ao presente TUA.

Período de exploração

RAA

T000015

Todas as referências na LA ao TURH n.º L004818.2015.
RH5 são substituídas pelo TURH n.º L006792.2021.
RH5.

Período de exploração

RAA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000018

Em complemento às condições estabelecidas no ponto 7
- Encerramento e Desmantelamento/Desativação
definitiva da LA n.º 561/1.1/2016, deve ser ainda
considerada a condição estabelecida no ponto abaixo
indicado.

Período de exploração

-

T000016

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

No mínimo 6 meses antes da cessação da exploração

Plano de desativação total ou parcial

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

T000019

Tipo de informação
/Parâmetros
Relatório Ambiental Anual
(RAA) sujeito a validação
prévia por verificador
qualificado.

Formato de reporte

Periodicidade de
comunicação

Data de reporte

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.

Formato digital até 10 MB, ou
através de plataforma online de
transferência de ficheiros para
o mail ippc@apambiente.pt.
Diretrizes da Comissão
Europeia respeitantes aos
relatórios de base -

De acordo com o parecer da

Entidade

APA
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Tipo de informação
/Parâmetros

T000020

Relatório de Base

T000021

Formato de reporte

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
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Periodicidade de
comunicação

Data de reporte

Entidade

Comunicação da Comissão
2014/C 136/03, JOUE de
06.05.2014.

APA quanto à Avaliação da
Necessidade de Elaboração do
Relatório de Base.

APA

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário PRTR a submeter
no SILiAmb

PRTR a submeter anualmente
em data a definir

APA

T000022

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos (MIRR)

SILiAmb

No período definido pela APA

APA

T000023

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;
Relatório num prazo de 15 dias
após a ocorrência.

APA; EC

T000024

Situações de incumprimento de
condições do TUA

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

EC; APA; CCDR

T000025

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

Mensalmente, até final do mês
seguinte a que os mesmos se
referem

CCDR

T000027

Plano de Desativação total ou
parcial

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

APA

T000028

Relatório Final de Conclusão
do Plano de Desativação total
ou parcial

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente.

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

APA

T000042

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

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb.

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

APA

T000043

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

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb.

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

APA

T000044

Relatório de Melhoria (quando
aplicável).

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb.

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

APA

T000045

Devolver licenças de emissão.

Através de conta RPLE.

Até 30 de abril do ano seguinte
àquele que se reportam os
dados.

APA

T000046

Comunicar alterações nãosignificativas ao TEGEE.

Formulário TEGEE (Excel) para
o e-mailcele@apambiente.pt

Em Junho e/ou Dezembro,
consoante a alteração ocorra
no primeiro e/ou segundo
semestre do próprio ano.

APA

T000047

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

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb.

Quando ocorre a alteração.

EC, APA

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

Formato de reporte
Formato digital através da
Plataforma do Registo da
União

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
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Periodicidade de
comunicação

Data de reporte
Sempre que assim se imponha

Entidade
EC, APA

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T000032

LA 561_1.1_2016 - RENOVA - Fábrica 2.pdf

Licença Ambiental n.º 561/1.1/2016

T000029

Sistematização MTDs_BREF PP.pdf

Sistematização MTD - BREF PP

T000030

L006792-2021-RH5A.pdf

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

T000048

TEGEE_171_05_IV.pdf

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

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD
implementada?

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

1.1. CONCLUSÕES MTD GERAIS PARA A INDÚSTRIA DA PASTA DE PAPEL E DO PAPEL
1.1.1 Sistema de Gestão Ambiental
MTD 1.

Para melhorar o desempenho ambiental global das instalações de produção de pasta de papel, papel e cartão, constitui MTD a implementação de um
sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todos os seguintes elementos:
Empenho das chefias, incluindo os quadros superiores;

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. b)

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

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. c)

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

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d)

Implementação dos procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:

1. a)

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d) i.

estrutura e responsabilidade,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d) ii.

formação, sensibilização e competência,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d) iii.

comunicação,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d) iv.

envolvimento dos trabalhadores,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d) v.

documentação,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d) vi.

controlo eficiente do processo,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d) vii.

programas de manutenção,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d) vii.

preparação e resposta a situações de emergência,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. d) ix.
1. e)

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

1. e) i.

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

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. e) ii.

ações corretivas e preventivas,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. e) iii.

controlo dos registos,

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. e) iv.

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;

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. f)

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

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. g)

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Sim

Reuniões de grupos de trabalho sectoriais nacionais e europeus (Celpa, CEPI e
ETS)

1. h)

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

Sim

Sistema de Gestão Ambiental certificado pela 14001 e EMAS

1. i)

Aplicação regular de avaliações comparativas (benchmarking ) setoriais.

Sim

Reuniões de grupos de trabalho sectoriais nacionais e europeus (Celpa, CEPI e
ETS)

1.1.2 Gestão dos materiais e boa gestão interna
MTD 2.

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

2. a)

Seleção e controlo cuidadosos dos produtos químicos e aditivos

Sim

Existência de procedimentos adequados para selecção e controlo dos químicos
e aditivos, no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental.

2. b)

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

Sim

Para além da atualização mensal dos mapas de produções e de controlo das
matérias primas e subsidiárias, existem inventários dos químicos que são
utilizados e as correspondentes fichas de segurança.

2. c)

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

Sim

Apenas são utilizados produtos químicos quando exigido pelas especificações
de qualidade do produto final ou por razões de processo.
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2. d)

2. e)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

Minimização das descargas de substâncias para o solo decorrentes de fugas e escorrências, da deposição pelo ar e da armazenagem inadequada de matériasprimas, produtos ou resíduos

MTD
implementada?

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

Sim

Substâncias perigosas são reduzidas ao nível mínimo exigido pelas
especificações do produto final. Sempre que possível, são utilizadas na
instalação substâncias menos perigosas.

Sim

Não são efectuadas quaisquer descargas de águas pluviais, resíduos ou outros
poluentes no solo. O aterro controlado foi devidamente impermeabilizado,
realizando-se a captação das águas pluviais contaminadas (lixiviados), e a
subsequente depuração no sistema de tratamento de efluentes (ETAR) da
fábrica 2. Os produtos químicos com características de perigosidade são
armazenados em reservatórios dotados de bacias de contenção com válvulas
de ligação às redes de águas residuais para tratamento na ETAR, permitindo a
recolha de eventuais derrames.

2. f)

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

Sim

As substâncias e misturas passíveis de provocar a contaminação dos solos e
das águas subterrâneas na Fábrica 2 da RENOVA, designadamente gasóleo,
resina de resistência húmida, fixadores de corantes, corantes e condicionador
de telas e feltros, classificadas como perigosas para o ambiente, são
armazenadas e manuseadas em condições consideradas seguras.
Assim, o gasóleo é armazenado no local do consumo, enquanto a resina e o
condicionador são transferidos por tubagem para o edifício da produção de
papel. Por sua vez, os contentores com fixadores e corantes são transportados
por empilhadores para o edifício da produção de papel, sendo aí doseados por
tubagem.
O reservatório enterrado de gasóleo, associado ao respectivo posto de
abastecimento, tem parede dupla, está devidamente licenciado e são
efectuadas as inspecções periódicas obrigatórias.

2. g)

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

Sim

A concepção e o projecto das tubagens e dos sistemas de armazenagem são
realizados de acordo com os requisitos indicados.

MTD 3.

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.

3. a)

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

Não aplicável

Não são utilizados agentes quelantes orgânicos no branqueamento da pasta
reciclada.

3. b)

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

Não aplicável

Não são utilizados agentes quelantes orgânicos no branqueamento da pasta
reciclada.

3. c)

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

Não aplicável

Não são utilizados agentes quelantes orgânicos no branqueamento da pasta
reciclada.

1.1.3 Gestão da água e das águas residuais
MTD 4.

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.

4. a)

Descasque a seco (descrição no ponto1.7.2.1)

Não aplicável

Não é produzida pasta a partir de madeira na instalação da Renova.

4. b)

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

Não aplicável

Não é produzida pasta a partir de madeira na instalação da Renova.

4. c)

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

Não aplicável

Não é produzida pasta a partir de madeira na instalação da Renova.

4. d)

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

Não aplicável

Não é produzida pasta a partir de madeira na instalação da Renova.

4. e)

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

Não aplicável

Não é produzida pasta a partir de madeira na instalação da Renova.

MTD 5.

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.
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5. a)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Monitorização e otimização do consumo de água

MTD
implementada?

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

Sim

Construção de um sistema equilibrado de armazenamento de águas brancas,
filtradas (tratadas) e de produção; utilização de equipamentos e estruturas
construídos e desenhados para um menor consumo de água.
Existência de medidas e procedimentos de deteção e eliminação de perdas de
água em tubagens, depósitos, torneiras e outros equipamentos.
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.

5. b)

Avaliação das opções para a recirculação da água

Sim

Redução ao mínimo da utilização de água no fabrico das diferentes variedades
de papel através de maior recirculação das águas de processamento e melhor
gestão da água.
Optimização da recolha de condensados limpos para o circuito de água de
alimentação às caldeiras

5. c)

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

Sim

Controlo das potenciais desvantagens do encerramento dos sistemas de água.

5. d)

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

Sim

Reutilização da água das bombas de vácuo da DITA.

5. e)

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

Sim

Reutilização parcial da água de refrigeração das máquinas de papel.

5. f)

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

Sim

Reutilização de água nos vários processos.

5. g)

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

Sim

Existência de clarificadores de água por flutuação que permitem a recirculação
ou reutilização de água no processo.

Sim

A Renova está abrangida pelo regime CELE (Comércio Europeu de Licenças de
Emissão), estando sujeita à monitorização e comunicação de informações
relativas às emissões de gases com efeito de estufa.
Em 2008 foi instalada uma central de cogeração que fornece energia elétrica à
RESP e fornece energia térmica, sob a forma de ar quente, vapor e água
quente, à Divisão de Fabricação (máquinas de papel MP5, MP6 e MP7) e à
Divisão de Reciclagem (DIRE).
É efectuada a contabilização dos consumos globais e específicos de energia da
instalação e dos diferentes sectores de produção.
Na instalação são controlados diariamente os valores de consumos de
combustíveis e de energia térmica e eléctrica e da produção energética
associada, de modo a optimizar o funcionamento.

1.1.4 Consumo de energia e eficiência energética
MTD 6.

6. a)

Para reduzir o consumo de combustíveis e de energia nas fábricas de pasta de papel e papel, constitui MTD utilizar a técnica «(a)» e uma
combinação das outras técnicas que a seguir se indicam.

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

6. a) i.

Avaliação do consumo total de energia e da produção da instalação

Sim

É efectuada a contabilização dos consumos globais e específicos de energia da
instalação e dos diferentes sectores de produção.

6. a) ii.

Localização, quantificação e otimização do potencial de recuperação de energia

Sim

Na instalação são controlados diariamente os valores de consumos de
combustíveis e de energia térmica e eléctrica e da produção energética
associada, de modo a optimizar o funcionamento.

6. a) iii.

Monitorização e salvaguarda do perfil ótimo de consumo de energia

Sim

Na instalação são controlados diariamente os valores de consumos de
combustíveis e de energia térmica e eléctrica e da produção energética
associada, de modo a optimizar o funcionamento.

Não aplicável

Os resíduos com origem na reciclagem de papel velho, realizada na divisão
DIRE, têm composição e granulometria muito heterogéneas pelo que não são
adequados a uma operação de valorização energética, sendo integralmente
depositados em aterro.

6. b)

Recuperação de energia através da incineração dos resíduos da produção de pasta e papel com elevado teor de matéria orgânica e elevado poder calorífico,
tendo em conta a MTD 12
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6. c)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

MTD
implementada?

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

Sim

Existe na instalação uma central de cogeração constituída por uma turbina a
gás e por uma caldeira de recuperação, com queimador de pós-combustão.
A caldeira de recuperação produz vapor saturado seco, para utilização no
processo fabril da RENOVA, designadamente na Divisão de Fabricação (DIFA)
(máquinas de papel tissue MP5, MP6 e MP7) e na Divisão de Reciclagem
(DIRE).

6. d)

Utilização do excesso de calor para a secagem da biomassa e das lamas, para o aquecimento da água de alimentação das caldeiras e da água dos
processos, para o aquecimento dos edifícios, etc.

Sim

É aproveitado calor dos gases de escape da turbina a gás da cogeração, como
ar quente, nas campânulas (hottes) da máquina de papel MP5, promovendo
secagem da folha de papel.
É aproveitado calor residual dos gases de escape da turbina num recuperador
de calor, onde é produzida água quente destinada ao processo fabril.
A RENOVA tem vindo a estudar alternativas à deposição das lamas em aterro,
designadamente valorização energética no exterior, em particular na indústria
cimenteira. Para o efeito, seria necessário realizar, previamente, uma operação
de secagem térmica das lamas, ainda na fábrica 2, aproveitando o calor
residual da instalação. Está a ser avaliada a viabilidade técnica e económica da
referida secagem.

6. e)

Utilização de termocompressores

Sim

As máquinas de papel dispõem de termocompressores, que recebem vapor a
17-17,5 bar (a) e fazem o aquecimento dos cilindros secadores.

6. f)

Isolamento adequado das condutas de vapor e condensado

Sim

Dispõem de isolamento térmico todas as tubagens e acessórios das redes de
vapor e condensado, bem como os tanques de armazenagem e tubagens de
outros fluidos quentes.

6. g)

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

Sim

Ambas as máquinas de papel dispõem de bombas de vácuo para a remoção da
água na formação da folha de papel.

6. h)

Utilização de motores, bombas e agitadores elétricos de alta eficiência

Sim

É prática habitual optar pela instalação de equipamento com elevada eficiência
energética.

6. i)

Utilização de inversores de frequência nos ventiladores, compressores e bombas

Sim

Uso generalizado de variadores de frequência nos motores de maior consumo.

Sim

O vapor é distribuído aos termo-compressores das máquinas de papel a 1717,5 bar (a), e a pressões inferiores, até 6 bar (a), a outros consumidores,
existindo localmente válvulas redutoras de pressão que permitem obter o vapor
à pressão de utilização de cada consumidor

Os tempos de residência são curtos e a agitação é adequada nos reservatórios
das linhas de abastecimento de fibra virgem e reciclada, não se verificando a
presença de odores desagradáveis na produção de papel.

Ajustamento dos níveis de pressão de vapor às necessidades reais

6. j)

1.1.5 Emissões de odores
MTD 7.
7. I.

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

7. I. a)

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

Sim

7. I. b)

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

Não aplicável

A RENOVA não utiliza este tipo de produtos

7. I. c)

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

Não aplicável

Não se verificam odores desagradáveis na produção de papel.

7. II.

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

7. II. a)

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

Não aplicável

O tempo de residência no sistema de esgotos é reduzido. Não se verifica a
formação de sulfureto de hidrogénio.

7. II. b)

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

Não aplicável

A RENOVA não tem tanque de equalização, mas tem tanques de receção do
efluente das máquinas de papel.
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7. II. c)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

MTD
implementada?

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

Sim

No tanque de arejamento da ETAR, as condições aeróbias são mantidas
através do funcionamento de seis arejadores de superfície, com potência
unitária de 30 kW. O regime de funcionamento de cada um dos agitadores é
optimizado em função do teor em oxigénio dissolvido medido no tanque. O
crescimento e desenvolvimento bacteriano são assegurados pela adição dos
nutrientes necessários, sob a forma de ácido fosfórico e ureia.

7. II. d)

Garantir o funcionamento adequado do sistema de recolha de lamas do clarificador secundário e do sistema de bombagem da recirculação de lamas

Sim

Antes de ser alimentado ao decantador secundário, o efluente passa por uma
câmara, onde se promove a desgasificação do efluente, melhorando a eficiência
da sedimentação dos flocos activos a jusante.
A clarificação do efluente final ocorre em tanque circular de geometria troncocónica.
As lamas decantadas, provenientes do tratamento biológico, conjuntamente
com as lamas do tratamento primário e da Divisão de Reciclagem (células de
flutuação/clarificação interna), são armazenadas em dois tanques com agitação
e daqui bombeadas para o sistema de desidratação mecânica. Este inclui
previamente a adição de floculante/polieletrólito, antes da admissão ao sistema
de prensagem, constituído por uma mesa de gravidade e por uma prensa
helicoidal, que permite elevar a siccidade das lamas de cerca de 2,5%-3% para
valores da ordem de 50%.

7. II. e)

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

Sim

Através dos dois tanques de armazenagem, com agitação, as lamas são
bombeadas, em contínuo, para o sistema de desidratação mecânica.

7. II. f)

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

Sim

Sempre que existam águas residuais nas bacias de derrames estas são
encaminhadas para a Etar o mais rapidamente possível, de forma a manter as
bacias vazias.

7. II. g)

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

Não aplicável

Não são utilizados secadores de lamas.

7. II. h)

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

Não aplicável

Não são utilizadas torres de refrigeração para águas residuais não tratadas

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

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

MTD 9.

Constitui MTD efetuar periodicamente o controlo e a medição das emissões para a atmosfera especificadas no BREF, com a frequência indicada, em
conformidade com as normas EN. Na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que
garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente.

Não aplicável

MTD 10.

Constitui MTD efetuar a monitorização das emissões para a água a seguir especificadas, com a frequência indicada no BREF, em conformidade com
as normas EN. Na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção
de dados de qualidade científica equivalente.

Sim

MTD 11.

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

1.1.7 Gestão de resíduos
MTD 12.

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

Sim

Não aplicável

Monitorização de acordo com o estabelecido.

Monitorização de acordo com o estabelecido.
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD
implementada?

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

Sim

A RENOVA defende e aplica o princípio da hierarquia dos resíduos, tal como
definido no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 73/2011.
Assim, a primeira prioridade é sempre a otimização dos processos de forma a
consumir o mínimo de matérias primas e a reduzir o volume de resíduos
produzidos.
A instalação industrial apresenta um sistema de gestão de resíduos
caraterizado pela deposição seletiva dos resíduos produzidos e pela existência
de parques destinados ao armazenamento temporário dos resíduos que
aguardam encaminhamento para destino final.
A instalação estabelece parcerias com entidades autorizadas para a gestão de
resíduos, garantindo, desta forma, o transporte e destino adequados a cada tipo
de resíduo.

Não aplicável

Não é feita qualquer mistura de resíduos pois não existe qualquer benefício
ambiental.

12. a)

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

12. b)

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

12. c)

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

Sim

Desidratação mecânica da totalidade das lamas do tratamento de efluentes,
compactação de parte dos rejeitos da DIRE.

12. d)

Valorização de materiais e reciclagem in loco de resíduos de processos

Sim

O desperdício de papel é reciclado internamente. Os casquilhos de cartão das
bobines são reutilizados.

12. e)

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

12. f)

Utilização de materiais no exterior

Sim

Existem vários resíduos que são enviados para operações de valorização.

12. g)

Pré-tratamento dos resíduos antes da eliminação

Sim

Desidratação mecânica da totalidade das lamas do tratamento de efluentes.

Não aplicável

Não existem resíduos com elevado teor de matéria orgânica.

1.1.8 Emissões para a água
MTD 13.

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

MTD 14.

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

Não aplicável

O balanço de nutrientes não é excedentário.

14. a)

Tratamento primário (fisico-químico)

Sim

A instalação de tratamento de efluentes dispõe de uma fase de tratamento
primário, que integra dois clarificadores Krofta Supracell, onde se processa a
remoção dos sólidos suspensos do efluente industrial, mediante a adição de
produtos químicos coagulantes e água pressurizada com ar dissolvido,
resultando uma camada de lamas primárias sobrenadantes. A água clarificada é
removida, pela zona central do clarificador, através de tubos extratores, para o
tanque de águas clarificadas e, daí, é enviada para o tratamento secundário.A
camada sobrenadante é removida pelo recolhedor espiral, para a secção central
fixa, e, daí, descarregada, por gravidade, para o tanque de lamas.

14. b)

Tratamento secundário (biológico)

Sim

O tratamento secundário, do tipo aeróbio, é constituído por um tanque de
arejamento e um decantador.

MTD 15.

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

MTD 16.

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

Não aplicável

São cumpridos os valores de referência das cargas específicas de poluentes.
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16. a)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Conceção e funcionamento adequados da estação de tratamento biológico

MTD
implementada?

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

Sim

O regime de funcionamento de cada um dos agitadores do tanque de
arejamento é optimizado em função do teor em oxigénio dissolvido medido no
tanque. O crescimento e desenvolvimento bacteriano são assegurados pela
adição dos nutrientes necessários, sob a forma de ácido fosfórico e ureia. Antes
de ser alimentado ao decantador secundário, o efluente passa por uma câmara,
onde se promove a desgasificação do efluente, melhorando a eficiência da
sedimentação dos flocos activos a jusante.

16. b)

Controlo regular da biomassa ativa

Sim

O funcionamento do tratamento secundário é seguido por operadores 24 horas
por dia via DCS. Além disso, o operador executa inspecções periódicas e
sempre que necessário.
Diariamente, entre outras, são recolhidas amostras de lamas do tanque de
arejamento para análise.
(SST, SSV, Sólidos sedimentáveis, SVI); pontualmente é feita análise
microscópica.

16. c)

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

Sim

São realizadas análises ao efluente e, mediante os resultados, é ajustado o
doseamento de nutrientes, de modo a cumprir com os parâmetros de controlo.

1.1.9 Emissões de ruído
MTD 17.

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

17. a)

Programa de redução do ruído

Sim

Todos estes aspectos foram implementados.

17. b)

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

Sim

Apesar de ser uma instalação existente, os aspectos referidos são devidamente
estudados e planeados aquando da necessidade de montagem de novos ou de
alteração de equipamentos existentes.

17. c)

Técnicas operacionais e de gestão em edifícios que contenham equipamentos ruidosos

Sim

Todos os aspectos referidos estão implementados.

17. d)

Confinamento dos equipamentos e unidades ruidosos

Sim

Os equipamentos mais ruidosos na instalação dispõem de protecção acústica
adequada (ex. turbinas, compressores, ventiladores, etc.).

17. e)

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

Sim

Existem sistemas de atenuação do ruído nos equipamentos e tubagens mais
ruidosos.
Na aquisição de novos equipamentos são avaliadas e implementadas as
soluções adequadas para minimizar os níveis de ruído.

17. f)

Isolamento das vibrações

Sim

Os equipamentos que provocam vibrações dispõem de sistemas de
amortecimento adequados (ex. turbinas, compressores, ventiladores, etc.)

17. g)

Insonorização dos edifícios

Sim

Nos casos aplicáveis, designadamente na turbina a gás da cogeração.

17. h)

Redução do ruído

Sim

Painéis de proteção em bombas no exterior.

17. i)

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

Não aplicável

17. j)

Aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, reduzindo, por exemplo, a altura da qual a rolaria é libertada no processo de empilhamento ou na mesa de
alimentação; informação imediata dos trabalhadores sobre o nível de ruído.

Não aplicável

1.1.10 Desativação
MTD 18.
18. a)

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.

Sim

Existem e estão adequadamente arquivados desenhos com a localização de
tubagens e reservatórios enterrados.
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18. b)

18. c)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

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

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.

18. d)

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

18. e)

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

MTD
implementada?

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

Sim

Existem instruções relativas ao esvaziamento de equipamentos de processo,
reservatórios e tubagens, os quais são seguidos aquando de situações de
paragem das instalações para manutenção.

Sim

A fábrica 2 da RENOVA terá um tempo de vida útil que, previsivelmente, se
prolongará por um número indeterminado de anos (várias décadas) pelo que,
atempadamente, será elaborado um programa detalhado de desactivação, com
instruções precisas para o esvaziamento e desmantelamento dos equipamentos
e estruturas, com a recolha de todos os materiais e produtos que não forem
integralmente utilizados.
Em relação ao aterro controlado de resíduos industriais não perigosos, estão
definidos os aspectos relacionados com o seu encerramento, bem como o plano
de monitorização a manter após encerramento.

Sim

No âmbito da construção do aterro controlado de resíduos da RENOVA,
existem três piezómetros para monitorização periódica das águas subterrâneas,
em que os resultados das análises permitem concluir que não existe qualquer
contaminação das águas subterrâneas.
O piezómetro P1 localiza-se a montante do aterro. Os dois piezómetros P2 e
P3, localizados a jusante do aterro, destinam-se essencialmente a verificar a
ocorrência de uma rotura no sistema de impermeabilização do aterro.

Não aplicável

Ver MTD 18.c.

1.2. CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PASTA KRAFT
1.3 CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PASTA PELO SULFITO

Não aplicável

Não é produzida pasta a partir de madeira na instalação da Renova.

1.4 CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE PASTA MECÂNICA E QUIMICOMECÂNICA

Não aplicável

Não é produzida pasta a partir de madeira na instalação da Renova.

Não é produzida pasta a partir de madeira na instalação da Renova.

1.5. CONCLUSÕES MTD PARA O PROCESSAMENTO DE PAPEL PARA RECICLAGEM
1.5.1 Gestão dos materias
MTD 42.

Para evitar a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, ou reduzir os riscos conexos, e para reduzir a deslocação pelo vento do papel para
reciclagem e as emissões difusas de poeiras dos estaleiros de papel para reciclagem, constitui MTD utilizar uma das técnicas a seguir indicadas, ou
uma combinação das mesmas.

42. a)

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

Sim

Toda a área de armazenagem de fardos de papel para reciclagem encontra-se
pavimentada e com a área dos parques identificada com marcações no
pavimento.

42. b)

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

Sim

As águas contaminadas são encaminhadas para a ETAR.

42. c)

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

Sim

O muro que delimita a área de armazenagem de papel dispõe de uma vedação
em rede que permite reter o papel arrastado pelo vento.

42. d)

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

Sim

São efectuadas limpezas de rotina.

42. e)

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

Sim

Parte do papel pode ser armazenado sob cobertura.

Sim

Separação dos circuitos de água por prensagem da fibra reciclada e posterior
diluição com a água da máquina de papel.

1.5.2 Águas residuais e emissões para a água
MTD 43.
43. a)

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

Calendarização da implementação
(mês.ano)

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

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD
implementada?

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

43. b)

Fluxo em contracorrente das águas dos processos e recirculação da água

Sim

Reutilização de água do primário na DIRE.
Clarificação da água na DIRE.

43. c)

Reciclagem parcial das águas residuais tratadas, após o tratamento biológico

Sim

Reciclagem parcial da água residual após o tratamento biológico no processo
de produção de fibra reciclada.

43. d)

Clarificação da água branca

Sim

Existência de clarificadores de água que permitem a recirculação ou reutilização
de água no processo.

MTD 44.

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.

44. a)
44. b)

Monitorização e controlo contínuos da qualidade da água dos processos

Não aplicável

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

Não aplicável

Não são utilizados biocidas

44. c)

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

Não aplicável

Por não serem necessárias, não se utilizam técnicas de remoção controlada do
carbonato de cálcio

MTD 45.

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.

1.5.3. Consumo de energia e eficiência energética
MTD 46.

Constitui MTD reduzir o consumo de energia elétrica das instalações de produção de papel de fibras recicladas por recurso a uma combinação das
técnicas a seguir indicadas.

46. a)

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

Sim

A desintegração do papel é efetuada a alta consistência (16%).

46. b)

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

Sim

Os equipamentos utilizados na crivagem grosseira e fina foram devidamente
concebidos; a sua manutenção preventiva permite uma melhor eficiência dos
equipamentos e um menor consumo de energia.

46. c)

Aplicação de conceitos de poupança de energia na preparação da pasta, extraindo as impurezas o mais cedo possível no processo, utilizando componentes
mecânicos em menor número e otimizados, de modo a restringir o processamento das fibras com utilização intensiva de energia

Sim

As etapas iniciais do processo de reciclagem de papel estão concebidas para
extrair as impurezas o mais cedo possível.

1.6. CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE PAPEL E PROCESSOS AFINS
1.6.1. Águas residuais e emissões para a água
MTD 47.

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

47. a)

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

Sim

Os tanques e tinões estão dimensionados para fazer face às flutuações dos
processos e às variações dos caudais, inclusive durante as operações de
arranque e paragem.

47. b)

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

Sim

A água branca é clarificada em unidades de flutuação por ar dissolvido.

47. c)

c) Recirculação da água

Sim

A água clarificada é reciclada como água do processo.

47. d)

d) Otimização dos chuveiros da máquina de papel

Sim

A água clarificada é utilizada nos chuveiros da máquina de papel.

MTD 48.

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.

48. a)

a) Melhoria do planeamento do processo de produção de papel

Sim

É realizado o planeamento semanal de modo a otimizar produção.

48. b)

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

Sim

O planeamento tem em conta todas estas questões.

48. c)

c) Preparação da estação de tratamento de águas residuais para enfrentar alterações

Sim

Existem tanques de receção do efluente das máquinas de papel.

48. d)

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

Sim

Os tanques e tinões estão dimensionados para fazer face às flutuações dos
processos e às variações dos caudais, inclusive durante as operações de
arranque e paragem.

48. e)

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

48. f)

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

Não aplicável
Sim

Não são utilizados os aditivos referidos.
A resina utilizada, ao estado húmido utilizada, tem baixo teor de AOx.
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MTD 49.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD
implementada?

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

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)».

49. a)

Recuperação/reciclagem dos pigmentos de revestimento

Não aplicável

Não é efectuado o revestimento do papel na RENOVA.

49. b)

Pré-tratamento dos efluentes que contenham pigmentos de revestimento

Não aplicável

Não é efectuado o revestimento do papel na RENOVA.

MTD 50.

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)

Sim

Ver as MTD´s referidas.

1.6.2. Emissões para a atmosfera
MTD 51.

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.

Não aplicável

Não é efectuado o revestimento do papel na RENOVA.

1.6.3. Produção de resíduos
MTD 52.

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).

52. a)

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

Sim

Tratamento das águas brancas em clarificadores.

52. b)

b) Sistema de recirculação das aparas

Sim

As quebras são reintroduzidas no processo.

52. c)

c) Recuperação/reciclagem dos pigmentos de revestimento

52. d)

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

Não aplicável

Não é efetuado o revestimento do papel.

Não aplicável

Não é possível a reutilização destas lamas tendo em conta os requisitos de
qualidade dos produtos.

Sim

Os equipamentos utilizados na crivagem foram devidamente concebidos; a sua
manutenção preventiva permite uma melhor eficiência dos equipamentos e um
menor consumo de energia.

1.6.4. Consumo de energia e eficiência energética
MTD 53.

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

53. a)

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

53. b)

Boas práticas de refinação, com recuperação de calor dos refinadores

Não aplicável

53. c)

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

Não aplicável

53. d)

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

Sim

Na máquina 5 (MP5), são utilizados gases de escape da turbina a gás da
instalação de cogeração, como ar quente, nas campânulas (hottes), para
secagem da folha de papel.

53. e)

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

Sim

O sistema de vapor e condensado funciona em cascata de acordo com o
estado da arte.

53. f)

Refinadores de alta eficiência

Sim

Refinadores da MP7.

53. g)

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

Sim

Não funcionam em vazio. No próprio processo é possível fazer by-pass a um
dos refinadores.

53. h)

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

Sim

Utilização de accionamentos sem redutores, motores com controlo de
velocidade por variação de frequência e bombas com a capacidade ajustada às
necessidades.

53. i)

Tecnologias de refinação de vanguarda

Sim

Refinadores da MP7.

53. j)

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

Sim

Implementado na MP7.

53. k)

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

Sim

As bombas de vácuo das máquinas de papel são turboventiladores.

53. l)

Otimização da geração e manutenção do sistema de distribuição

Sim

Compressores de velocidade variável. Central de ar comprimido com sistema
de monitorização e controlo automatizado. Monitorização periódica de fugas.

A MTD não é aplicável ao papel tissue
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53. m)

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

Sim

Existe um sistema de vapor e condensados com revaporização de
condensados, para aproveitamento de vapor flash.

53. n)

Utilização de motores de alta eficiência (EFF1)

Sim

Uso de motores de alta eficiência

53. o)

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

Sim

53. p)

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

A avaliar

53. q)

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

Não aplicável

53. r)

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

Não aplicável

53. s)

Recuperação do calor do ar de exaustão quente por infravermelhos

Não aplicável

Implementado nas máquinas de papel.
A RENOVA tem vindo a estudar alternativas à deposição das lamas em aterro,
designadamente valorização energética no exterior, em particular na indústria
cimenteira. Para o efeito, seria necessário realizar, previamente, uma operação
de secagem térmica das lamas, ainda na fábrica 2, aproveitando o calor
residual da instalação. Está a ser avaliada a viabilidade técnica e económica da
referida secagem.
Não são utilizados sopradores axiais.

Aplicável em fábricas de papel revestido.

Calendarização da implementação
(mês.ano)

Processo n.º: 450.10.02.01.000089.2021.RH5A
Utilização n.º: L006792.2021.RH5A
Início: 2021/04/16
Validade: 2022/04/15

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação
Código APA

APA00034210

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500348723

Nome/Denominação Social*

Renova - Fábrica de Papel do Almonda, S.A.

Idioma

Português

Morada*

Zibreira

Localidade*

ZIBREIRA

Código Postal

2350-859

Concelho*

Torres Novas

Telefones

249830200

Fax

249830201

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Captação AC1 Renova

Tipo de captação

Superficial

Tipo de infraestrutura

Outro

Nut III - Concelho - Freguesia

Médio Tejo / Torres Novas / Zibreira

Longitude

-8.615227

Latitude

39.504513

Região Hidrográfica

Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

Tejo

Sub-Bacia Hidrográfica

PT05TEJ0968 :: Rio Almonda

Tipo de massa de água

RIO

Massa de água

PT05TEJ0968 :: Rio Almonda

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba de superfície
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Potência do sistema de extração (cv)

74.7

Mês de maior consumo

março

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

371500

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de papel

CAE Principal

17220 : Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário

CAE Secundária

17120 : Fabricação de papel e de cartão (exceto canelado)

Condições Gerais
1ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas
3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, referido na cláusula anterior,
não seja entregue com a periodicidade definida no Anexo correspondente, ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da
TRH, o valor das componentes A e U será calculado tendo por base o volume máximo mensal estabelecido nesta licença.
5ª O pagamento da taxa devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação
respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
7ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
8ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
9ª O titular obriga-se a ligar à rede pública de abastecimento assim que esta estiver disponível no local, com consequente caducidade
desta licença (aplicável para consumo humano).
10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
11ª 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.
12ª A licença só poderá ser transacionada e cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo
27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
15ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o
estado das águas.
16ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
17ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
18ª O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis
por outras Entidades.
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19ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água
captado.

Condições Específicas
1ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

Outras Condições
1ª Quaisquer danos ocasionados serão da inteira responsabilidade do titular desta licença.
2ª A captação terá que cessar logo que coloque em risco a manutenção do caudal ecológico aceitável do rio em causa.
3ª A captação não pode privar os utilizadores a jusante da possibilidade de captarem águas.
4ª A captação terá de efetuar-se sem que seja executado, no leito do curso de água, qualquer obra que constitua obstáculo ao normal
escoamento das águas.
5ª O titular obriga-se a colocar no local da utilização de forma bem visível e com carateres resistentes à intempérie, uma placa com o
número e data de validade do título.

Anexos

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

371500 (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
semestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

Administradora Regional da ARH Tejo e Oeste

Susana Cristina Fernandes
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Título de Emissão
de Gases com Efeito de Estufa
TEGEE 171.05 IV
Nos termos do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, é concedido o título de
emissão de gases com efeito de estufa n.º 248 ao operador,

Renova – Fábrica de Papel do Almonda, S.A.,
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 502 163 020, referente à
instalação

Renova – Fábrica 2,

sita em Renova, 2354-001 Torres Novas, que desenvolve as atividades a seguir
descritas:
Atividades do Anexo II do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril:
Fabrico de papel ou cartão com uma capacidade de produção superior a 20 toneladas
por dia
Fabrico de pasta de papel a partir de madeira ou de outras substâncias fibrosas
Outras atividades:
Produção de eletricidade

Para efeitos do referido diploma, é autorizada a emissão de dióxido de carbono
equivalente na instalação do operador acima identificado, a partir das fontes de
emissão enumeradas no Plano de Monitorização de Emissões anexo do presente
título.
Produção de efeitos:
O Plano de Monitorização de Emissões Anuais produz efeitos a partir de 12 de outubro de
2021.
Amadora, 12 de Outubro de 2021

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P.
Assinado de forma digital por Ana

Perez
Ana Teresa Perez Teresa
Dados: 2021.10.13 13:32:54 +01'00'

Ana Teresa Perez

TEGEE 171.05 IV

Condições do título:
1. O operador detentor do presente título fica sujeito, nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, aos requisitos de monitorização descritos no plano de monitorização do
presente título de emissão de gases com efeito de estufa, no que respeita às emissões de dióxido
de carbono equivalente;
2. O operador detentor do presente título está obrigado a comunicar à Agência Portuguesa do
Ambiente I.P. (APA, IP), até 31 de março de cada ano, informações relativas às emissões da
instalação verificadas no ano anterior, de acordo com o disposto no artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, e do Regulamento de Execução (UE) 2018/2066, da Comissão, de 19
de dezembro de 2018, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2020/2085, da Comissão, de
14 de dezembro de 2020;
3. O operador detentor do presente título deve submeter o relatório relativo às emissões anuais da
instalação, referido no número anterior, a um verificador independente e informar a APA, IP, até
31 de março de cada ano, dos resultados da verificação, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril;
4. O operador detentor do presente título não pode transferir licenças de emissão enquanto o
relatório relativo às emissões da instalação não for considerado satisfatório nos termos dos n os 3 e
4 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, e em função dos critérios fixados no
Regulamento de Execução (UE) 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
5. O operador detentor do presente título está obrigado a devolver licenças de emissão equivalentes
ao total das emissões da instalação em cada ano civil, após a respetiva verificação, até 30 de abril
do ano subsequente, de acordo com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril;
6. Caso o operador detentor do presente título não devolva, até 30 de abril de cada ano civil, as
licenças de emissão suficientes para cobrir as suas emissões relativas ao ano anterior, fica
obrigado a pagar a penalização por emissões excedentárias prevista no artigo 36.º do Decreto-Lei
n.º12/2020, de 6 de abril;
7. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito deve estar habilitado por um Plano Metodológico de Monitorização emitido pela APA, I. P.,
que contenha a metodologia de monitorização dos níveis de atividade, de acordo com as regras
estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.º 2019/331, da Comissão, de 19 de dezembro de
2018;
8. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito encontra-se, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril,
obrigado a apresentar à APA, IP, até 31 de março de cada ano, o relatório de nível de atividade
que contém toda a informação relevante relativa ao nível de atividade do ano anterior,
previamente sujeita a um processo de verificação por um verificador acreditado de acordo com o
Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
9. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa encontra-se obrigado a
comunicar atempadamente à entidade coordenadora pelo respetivo processo de licenciamento da
atividade quaisquer alterações previstas na natureza ou do funcionamento da instalação, que
possam exigir a atualização do presente título, em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril;
10. As alterações não significativas ao presente título deverão ser registadas pelos operadores e
comunicadas à APA, IP, durante os meses de junho e dezembro, consoante ocorram,
respetivamente, no primeiro ou no segundo semestre do ano a que dizem respeito, ao abrigo do
disposto nos n.ºs 7 e 8 do artigo 10.º do Decreto-Lei nº12/2020, de 6 de abril.

Observações:
- Instalação abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma PCIP).
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A. Versões do Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE)
1 Lista das versões do TEGEE
Esta folha é utilizada para identificar a versão atual do plano de monitorização. Cada versão do plano de monitorização deve ter um número de versão único que não coincida com os planos de fases anteriores, bem como
uma data de referência.
Consoante o estabelecido pelo Estado‑Membro, é possível que as várias atualizações do documento circulem entre a autoridade competente e o operador ou que apenas este mantenha um registo das versões sucessivas.
Seja qual for o caso, o operador deve conservar uma cópia de cada versão do plano de monitorização.

A situação do plano de monitorização na data de referência deve ser indicada na coluna correspondente, recorrendo às menções «Apresentado à autoridade competente», «Aprovado pela autoridade competente», «Versão
de trabalho», etc.
É importante notar que a monitorização das emissões de uma instalação deve ser sempre efetuada de acordo com a última versão aprovada do plano de monitorização, exceto se já tiver sido apresentada à autoridade
competente uma versão atualizada do plano e/ou se a aprovação estiver pendente. Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 1, nessas situações deve efetuar-se a monitorização em paralelo, utilizando a última versão
aprovada do plano de monitorização e a última versão do mesmo apresentada para aprovação.
Na coluna «data de aplicação», indicar a data a partir da qual é aplicável a metodologia de monitorização descrita no plano, se for caso disso.
Para visualizar/ocultar os exemplos, clicar no botão «Examples» («Exemplos») da zona de navegação.
N.º da versão

Data de
referência

Situação na data de referência

Data de aplicação

08/10/2012

Apresentado à autoridade competente

08/10/2012

Submissão da última versão do PM

10/02/2014

Aprovado pela autoridade competente

10/02/2014

Foram alteradas pela APA as seguintes secções: B - 2.c), e) e 3.a).iii); C - 6.e) para o fluxofonte F.1; D - 7.c) e d); E - 8.a).i), ii).c), e), f).vi), g).i), ii) e iii), para o fluxo-fonte F.1; E - 8.f).vi), g).i),
ii) e iii), e i) para o fluxo-fonte F.2; K.20.b) e c), 21.a), 22.a) a h), 23.a) e 25.a).
Destaca-se a necessidade de submissão das informações constantes de algumas secções
(conforme indicado ao longo do formulário), bem como o documento de avaliação de incertezas e
documento
de
avaliação
de
riscos,
até
17.03.2014.
NOTA: no período CELE 2013-2020 devem ser monitorizados todos os equipamentos de
combustão fixos, mesmo os destinados a serviços sociais (exemplo: caldeiras de balneários).
Assim,caso existam na instalação equipamentos utilizados com a referida finalidade, os mesmos
deverão ser incluídos no presente Plano de Monitorização.

17/03/2014

Apresentado à autoridade competente

17/03/2014

Foram alteradas pelo Operador as seguintes secções: C. 6 b); D.7 c); E. 8e); K.20 b); c); 21 a);
22 a); b); c); d); e); f); g); h); 25 a).

02/07/2015

Apresentado à autoridade competente

02/07/2015

Submissão pedido atualização TEGEE (data entrada plataforma REAI processo n.º 646/2015 - 2) pedido de alteração do TEGEE 171 decorrente do projeto de ampliação da Fábrica 2.
Foram alteradas pelo Operador as seguintes secções: B.2e); B.3iii); C. 5a); C.5b); C.5c); C.5d);
C.6b); C.6.c), C.6e); C.6f).
Foi ainda submetida pelo operador resposta ao pedido de elementos adicionais/esclarecimentos da
APA, por e-mail de 26-04-2016.

29/04/2016

Aprovado pela autoridade competente

29/04/2016

Foram alteradas pela APA as seguintes secções: B - 2.c), e); C - 5.a), c), 6.b), c), e); D - 7.c), E
- 8.a).ii).c), e) para o fluxo-fonte F.1 e 8.i) para o fluxo-fonte F.2.; K - 22.h). Foram ainda tidas em
conta as restantes alterações acima identificadas, reportadas pelo operador a 17/03/2014,
02/07/2015 e esclarecimentos de 26-04-2016.

29/06/2018

Apresentado à autoridade competente

29/06/2018

Foi alterada a seguinte secção: D.7 b)

22/09/2020

Apresentado à autoridade competente

22/09/2020

Foram alteradas as seguintes secções: C. 5 d); C.6 f).

5

15/07/2021

Apresentado à autoridade competente

15/07/2021

Alterações efetuadas na sequência do "Pedido Elementos Único - Renova (PL20201015001376)".
Foram alteradas as seguintes secções: C - 5.a), b), c); 6.b), c), e); D - 7.b), d), e), f), g), h); E 8.F1 a), d), e), f), g); 8.F2 g), h)

5

12/10/2021

Aprovado pela autoridade competente

12/10/2021

Foram alteradas pela APA as seguintes secções: C - 5. d) e f); K - 20. d)

3

4
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Capítulos alterados
Explicação (sucinta) das alterações

