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TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.
O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20181210000672

REGIME

PCIP

REQUERENTE

Sonae Arauco Portugal, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500058580

ESTABELECIMENTO

Sonae Arauco Portugal, SA Oliveira do Hospital

CÓDIGO APA

APA00040103

LOCALIZAÇÃO

Quinta da Poça, São Paio de Gramaços

CAE

16213 - Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

Data de Entrada em
Vigor

Indicador de enquadramento

Data de
Validade

Sentido da
decisão

Eficácia

Entidade
Licenciad
ora

PL202003110003
72

-

-

-

-

Sim

-

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

PL201711150020
74

Categoria 6.1c) - Um ou vários dos
seguintes painéis à base de
madeira: painéis de partículas
orientadas, painéis de aglomerado
ou painéis de fibras com uma
capacidade de produção superior a
600 m3/dia (Fabricação de
folheados, contraplacados,
lamelados e de outros paineis: 1323
m3/dia); Categoria 1.1 - Queima de
combustíveis em instalações com
potência térmica nominal total igual
ou superior a 50 MW (potência
térmica atual da instalação: 70.2
MW)

10-12-2018

-

08-122027

Sim

favorável
condicionado

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

PCIP

PL202003110003
72

Categoria 6.1c) - Um ou vários dos
seguintes painéis à base de
madeira: painéis de partículas
orientadas, painéis de aglomerado
ou painéis de fibras com uma
capacidade de produção superior a
600 m3/dia (Fabricação de
folheados, contraplacados,
lamelados e de outros paineis: 1323
m3/dia); Categoria 1.1 - Queima de
combustíveis em instalações com
potência térmica nominal total igual
ou superior a 50 MW (potência
térmica atual da instalação: 70.2
MW)

12-10-2021

-

11-102027

Sim

Favorável
condicionado

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

RH

PL201711150020
74

-

24-122028

Favorável

Administra
ção da
Região
Hidrográfic
a do
Centro

OGR-RGGRRegime
simplificado

PCIP

DL 226-A/2007, de 31 de maio

27-12-2018

Sim

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Estrada Municipal EM136

Sul

Estrada Nacional EN17

Este

Estrada Nacional EN17 com Estrada Municipal EM136

Oeste

Caminho público de Nossa Senhora dos Milagres

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

66 033,00

Área coberta (m2)

47 944,00

Área total (m2)

161 440,00
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LOC1.7 - Localização

Espaços de atividades económicas de acordo com o PDM de Olivei
Hospital em anexo.

Localização

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000146

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na
íntegra o TUA que inclui a decisão PCIP emitida a 10/12
/2018 e constitui uma alteração não substancial.

Período de exploração

-

T000148

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

-

T000147

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 após a respetiva
autorização. Apresentar cópia das evidências da(s)
notificação(ões), no RAA.

Período de exploração

RAA

T000003

Registar o n.º de horas de funcionamento anual da
instalação, discriminando o n.º de horas em produção
efetiva e o n.º de horas em limpeza/manutenção,
evidenciando as diferentes etapas do processo.
Apresentar evidências desse registo.

Período de exploração

RAA

T000004

Registar o n.º de horas correspondente a situações de
funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas
/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento ou
controlo de emissões para os diferentes meios
(emissões atmosféricas, rejeição de águas residuais,
etc.).

Período de exploração

RAA

T000006

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

-

T000007

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

Período de exploração

RAA

T000008

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
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000009

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

T000149

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

T000190

Informar sobre a data de suspensão, reinício ou
cessação da atividade (conforme aplicável) (1).
Apresentar evidência das respetivas comunicações
efetuadas à entidade coordenadora (2).

Período de exploração

(1) enviar para o e-mail: ippc@apambiente.pt; (2) RAA

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000010

Apresentar a reavaliação da implementação das MTD
previstas no BREF setorial (vide Anexo - BREF WBP) e
/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar
evidências da manutenção da adequada implementação
das referidas medidas/técnicas.

Período de exploração

1º RAA após a emissão do TUA; RAA seguintes

T000011

Apresentar a reavaliação da implementação dos
documentos de referência transversais aplicáveis à
instalação (BREF ICS; BREF EFS; BREF ENE) e/ou das
medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências
da manutenção da adequada implementação das
referidas medidas/técnicas.

Período de exploração

1º RAA após a emissão do TUA; RAA seguintes

T000151

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

-

T000110

A documentação apresentada para efeitos de avaliação
da necessidade de elaboração do Relatório de Base
(Artigo 42.º do diploma REI) encontra-se em análise. A
conclusão desta análise determinará a necessidade ou
não de elaboração do Relatório de Base.

A determinar

Relatório de Base caso venha a ser decidido pela APA.

T000150

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

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Código

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

Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do
cumprimento

Efetuar o registo do consumo mensal/anual das matérias-primas
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Medida / Condição a cumprir

Demonstração do
cumprimento

Prazo de implementação

Todas

e/ou subsidiárias consumidas na instalação.

Período de exploração

RAA

T000014

Substâncias perigosas

O operador deverá ter em consideração a necessidade de
garantir que em matéria de embalagem, rotulagem e Ficha de
Dados de Segurança, as substâncias perigosas utilizadas
cumprem os requisitos definidos pela respetiva legislação,
acautelando esses aspetos junto dos fornecedores, sempre que
necessário.

Período de exploração

RAA

T000111

Resíduos de madeira
incorporados no processo
produtivo

Dar cumprimento às condições estabelecidas no título a emitir
pela entidade coordenadora do licenciamento, relativamente à
admissão de resíduos no processo produtivo.

Período de exploração

RAA

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Produtos intermédios e ou
finais

Código
T000152

Produto acabado

Medida / Condição a cumprir

Demonstração do
cumprimento

Prazo de implementação

Quantificar a produção efetivada mensal/anualmente, em m3.

Período de exploração

RAA

EXP4 - Ar
EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código

Código da
fonte

Código
interno

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustí
vel

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

T000015

FF1

Exaustão
da Prensa
da linha de
aglomerad
os

T000017

FF2

Despoeira
mento da
serra
diagonal

Serra
diagonal

0,00

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000018

FF3

Despoeira
mento da
esquadrad
ora

Esquadrad
ora

0,00

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000019

FF4

Despoeira
mento da
lixadora 1

Lixadora 1

0,00

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000020

FF5

Despoeira
mento da
lixadora 2

Lixadora 2

0,00

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Despoeira

Prensa da
linha de
aglomerad
os

0,00

Não
aplicável

Hidrociclon
es

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
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Código
interno

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

Não
aplicável

Filtro de
mangas

T000022

FF7

Despoeira
mento das
formadoras
- Geral

Formadora
s - Geral

0,00

Não
aplicável

Filtro de
mangas

T000023

FF8

Exaustão
das
Estufas de
impregnaç
ão (VITS I
e VITS II)

Estufas de
impregnaç
ão VITS I e
VITS II

0,00

Não
aplicável

s/STEG

T000024

FF9

Exaustão
do banho
ureico da
VITS I

Banho
ureico da
VITS I

0,00

Não
aplicável

s/STEG

T000025

FF10

Exaustão
do banho
melamínic
o da VITS I

Banco
melamínic
o da VITS I

0,00

Não
aplicável

s/STEG

T000112

FF11

Exaustão
do banho
de
arrefecime
nto da
VITS I

Banho de
arrefecime
nto da
VITS I

0,00

Não
aplicável

s/STEG

T000113

FF12

Exaustão
do banho
ureico da
VITS II

Banho
ureico da
VITS II

0,00

Não
aplicável

s/STEG

T000114

FF13

Exaustão
do banho
melamínic
o da VITS
II

Banho
melamínic
o da VITS
II

0,00

Não
aplicável

s/STEG

FF14

Exaustão
do banho
de
arrefecime
nto da
VITS II

Banho de
arrefecime
nto da
VITS II

0,00

Não
aplicável

s/STEG

Precipitado
r
eletrostátic
o húmido

Secador
da linha de
aglomerad
os (os
gases
quentes
provenient
es do
gerador a
biomassa
(caldeira)
são
canalisado
s para os
secadores
BSH e
Recalor e
posteriorm
ente
enviados
para o
precipitado
r
eletrostátic
o)

Biomassa

Precipitado
r
eletrostátic
o húmido

FF15

0,00

Combustí
vel

FF6

T000116

Formadora
s - CE

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

T000021

T000115

mento das
formadoras
- CE

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR
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64,90

Eficácia
(%)
99,00

Parâmetro
associado
ao STEG
totais em
suspensão
(PTS)

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

50,00

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos
em
carbono
total)

Secador
da linha de
aglomerad
os (os
gases
quentes
provenient
es do
gerador a
biomassa
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Código
T000117

Código da
fonte

Código
interno

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

Combustí
vel

64,90

Biomassa

Precipitado
r
eletrostátic
o húmido

50,00

Aldeido
fórmico
(formaldeíd
o)

FF16

Exaustão
do Gerador
de Gases
Quentes

Gerador de
gases
quentes
(funciona
como
backup
para a
produção
de calor
utilizado na
Linha de
Revestidos
)

5,30

Fuelóleo

Ciclones

99,00

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

FF17

Chaminé
de
emergênci
a do
gerador de
gases
quentes a
biomassa)

Gerador de
gases
quentes a
biomassa

0,00

Biomassa

s/STEG

T000153

FF18

Despoeira
mento da
Linha de
Reciclados
1

Linha de
reciclados

0,00

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000154

FF19

Despoeira
mento da
Linha de
Reciclados
2

Linha de
Recicaldos

0,00

Não
aplicável

Filtro de
mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

FF20

Despoeira
mento da
Linha de
Reciclados
3

Linha de
Reciclados

0,00

Não
aplicável

Filtro de
Mangas

99,99

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

T000155

93,33

Parâmetro
associado
ao STEG

Precipitado
r
eletrostátic
o húmido

T000136

Precipitado
r
eletrostátic
o húmido

Eficácia
(%)

Secador
da linha de
aglomerad
os (os
gases
quentes
provenient
es do
gerador a
biomassa
(caldeira)
são
canalisado
s para os
secadores
BSH e
Recalor e
posteriorm
ente
enviados
para o
precipitado
r
eletrostátic
o)

T000135

(caldeira)
são
canalisado
s para os
secadores
BSH e
Recalor e
posteriorm
ente
enviados
para o
precipitado
r
eletrostátic
o)

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Biomassa

FF15

Precipitado
r
eletrostátic
o húmido

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR
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64,90

T000118

FF15
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Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Chaminé
de
emergênci
a do
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N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Código
interno

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

Combustí
vel

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

0,00

Biomassa

s/STEG

Potência
térmica
nominal
(MWt)

secador
BSH

Secador
BSH

FF22

Chaminé
de
emergênci
a do
secador
Recalor

Secador
Recalor

0,00

Biomassa

s/STEG

FF23

Chaminé
de
emergênci
a start up
do gerador
de gases
quentes

Gerador de
gases
quentes

0,00

Biomassa

s/STEG

FF24

Gerador de
emergênci
a da linha
contínua
de
produção
de
aglomerad
os

Excluída
do âmbito
de
aplicação
do DL n.º
39/2018,
de 11 de
junho)

-

0,50

Gasóleo

n/a

FF25

Gerador de
emergênci
a da área
de
secagem

Excluída
do âmbito
de
aplicação
do DL n.º
39/2018,
de 11 de
junho)

-

0,25

Gasóleo

n/a

FF26

Gerador de
emergênci
a das
bombas de
incêndio

Excluída
do âmbito
de
aplicação
do DL n.º
39/2018,
de 11 de
junho)

-

0,50

Gasóleo

n/a

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código

T000026

T000027

T000028

Código da
fonte

Poluente

FF1

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

FF1

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

FF1

Aldeido
fórmico
(formaldeído)

Partículas

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

15

100

15

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

2x por ano

Valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada

sem teor de
O2 de
referência

Normas
constantes da
MTD 14

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD19,
quadro 3)

2x por ano

valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada

sem teor de
O2 de
referência

Normas
constantes da
MTD 14

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD
19, quadro 3)

2x por ano

Valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada

sem teor de
O2 de
referência

Normas
constantes da
MTD 14

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD
19, quadro 3)

sem teor de

Normas

Valor médio de
3 medições

Conclusões
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Código
T000029

T000030

T000031

T000032

T000033

T000034

T000035

T000036

Código da
fonte
FF2; FF3; FF4

FF5; FF6; FF7

Poluente
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

FF8

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

FF8

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

FF8

Aldeido
fórmico
(formaldeído)

FF9; FF10;
FF11

FF9; FF10;
FF11

FF9; FF10;
FF11

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

D20211012002524
6161-b5a5-3a0d-b85f

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Aldeido
fórmico
(formaldeído)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica
5

5

150

30

10

150

50

20

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

1 vez por ano

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

1 vez por ano

Período de
referência
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada
Valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

O2 de
referência

constantes da
MTD 14.

MTD (BREF
WBP - MTD
20, quadro 4)

sem teor de
O2 de
referência

Normas
constantes da
MTD 14

Conclusões
MTD (BREF
WBP - MTD
20, quadro 4)

DL n.º 39
/2018, de 11
de junho e
Portaria n.º
190-B/32018,
de 2 de julho

1 vez de 3 em
3 anos

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

sem teor de
O2 de
referência

Normas CEN,
ou na falta
destas,
normas ISO,
normas
nacionais ou
normas
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

1 vez por ano

Valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada

sem teor de
O2 de
referência

Normas
constantes da
MTD 14

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD
21, quadro 5)

2 vezes por
ano

Valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada.

sem teor de
O2 de
referência

Normas
constantes da
MTD 14

Conclusões
MTD (BREF
WBP - MTD
21, quadro 5)

sem teor de
O2 de
referência

Normas
europeias
europeias
CEN, ou na
falta destas,
normas ISO,
normas
nacionais ou
normas
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

DL n.º 39
/2018, de 11
de junho e
Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho.

sem teor de
O2 de
referência

Normas
europeias
CEN, ou na
falta destas
normas ISO,
normas
nacionais ou
normas
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Histórico do
desempenho
da instalação.

sem teor de
O2 de
referência

Normas
europeias
CEN, ou na
falta destas,
normas ISO,
normas
nacionais ou
normas
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

DL n.º 39
/2018, de 11
de junho e
Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho.

1 vez de 3 em
3 anos

1 vez de 3 em
3 anos

1 vez de 3 em
3 anos

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem
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T000038

T000039

T000040

T000041

T000042

T000043

T000044
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Código da
fonte

FF12; FF13;
FF14

FF12; FF13;
FF14
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Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

FF12; FF13;
FF14

Aldeido
fórmico
(formaldeído)

FF15

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

FF15

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

FF15

Monóxido de
Carbono (CO)

FF15

Aldeido
fórmico
(formaldeído)

FF15

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

FF18; FF19;
FF20

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

150

50

20

250

30

s/VLE

10

200

5

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

1 vez de 3 em
3 anos

1 vez de 3 em
3 anos

Período de
referência

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

sem teor de
O2 de
referência

Normas
europeias
CEN, ou na
falta destas,
normas ISO,
normas
nacionais ou
normas
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

DL n.º 39
/2018, de 11
de junho e
Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho.

sem teor de
O2 de
referência

Normas CEN,
ou na falta
destas,
normas ISO,
normas
nacionais ou
normas
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

Histórico do
desempenho
da instalação.

DL n.º 39
/2018, de 11
de junho e
Portaria n.º
190-B/2018,
de 2 de julho.

1 vez de 3 em
3 anos

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

sem teor de
O2 de
referência

Normas
europeias
CEN, ou na
falta destas,
normas ISO,
normas
nacionais ou
normas
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

2x por ano

Valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada.

18.0

Normas
constantes da
MTD 14.

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD
18, quadro2)

2x por ano

Valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada.

18.0

Normas
constantes da
MTD 14

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD
17, quadro 1)

2x por ano

valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada.

18.0

Normas
constantes da
MTD 14.

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD 7)

2x por ano

Valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada.

18.0

Normas
constantes da
MTD 14

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD
17, quadro1)

2x por ano

valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada.

18.0

Normas
constantes da
MTD 14.

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD
17, quadro 1)

1 x ano

Valor médio de
3 medições
consecutivas
de, pelo
menos, 30
minutos cada

sem teor de
O2 de
referência

Normas
constantes da
MTD 14

BREF WBP
(Conclusões
MTD - MTD
20, quadro 4)
Decreto-Lei n.º
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Poluente
Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

FF16

Óxidos de
Enxofre
expressos em
SO2

FF16

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

FF16

Monóxido de
Carbono (CO)

FF16

Metais I
(Cádmio,
Mercúrio,
Tálio)

FF16

Metais II
(Arsénio,
Níquel,
Selénio,
Telúrio)

FF16

Metais III
(Platina,
Vanádio,
Chumbo,
Crómio,
Cobre,
Antimónio,
Estanho,
Manganês,
Paládio, Zinco)

FF16

Sulfureto de
Hidrogénio
(H2S)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica
150/30

200

1700/350

650

S/VLE

0,2

1

5

5

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

2x por ano

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

2x por ano

Período de
referência
valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

2x por ano

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

2x por ano

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

2x por ano

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

2x por ano

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

2x por ano

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

2x por ano

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

2x por ano

valor médio
obtido durante
o período de
amostragem

Teor O2 de
referência
3.0

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Normas
constantes do
artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

39/2018, de 11
de junho
(quadro 10 até
31/12/2024;
quadro 6 a
partir de 1/01
/2025)

3.0

Normas
constantes do
artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho
(quadro 6)

18.0

Normas
constantes do
artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho
(quadro 10 até
31/12/2024;
quadro 6 a
partir de 1/01
/2025)

3.0

Normas
constantes do
artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho
(quadro 6)

18.0

Normas
constantes do
artigo 13º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho
(artigo 13.º)

3.0

Normas
constantes do
artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho
(quadro 6).
Deve ser
monitorizado
apenas o
Cádmio.

3.0

Normas
constantes do
artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho
(quadro 6).
Apenas deve
ser
monitorizado o
Ni.

3.0

Normas
constantes do
artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho
(quadro 6).
Devem ser
monitorizados
os parâmetros
V, Pb, Cu, Sb,
Mn e Zn.

3.0

Normas
constantes do
artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho

Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho
(quadro 6)

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

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000064

Adotar boas práticas e medidas de minimização das
emissões pontuais durante o funcionamento normal da
instalação e nos arranques e paragens.

Período de exploração

RAA

T000066

O parâmetro CO monitorizado nas fontes pontuais FF15
e FF16 não se encontra sujeito a VLE. Contudo, o
resultado das monitorizações deve ser reportado no
relatório de autocontrolo.

Período de exploração

Autocontrolo; RAA

T000067

Para os parâmetros com monitorização 2 vezes por ano,
o intervalo mínimo entre medições é de 2 meses (vide
quadro monitorização).

Período de exploração

Autocontrolo; RAA

T000068

A frequência de monitorização dos parâmetros sujeitos a
monitorização pontual, não abrangidos por VEA às MTD,
poderá ser alterada desde que cumpra os requisitos
constantes do número 4 do artigo 15.º do DL n.º 39
/2018, de 11 de junho.

Período de exploração

Autocontrolo; RAA

T000075

Registar o combustível consumido e o número de horas
de funcionamento mensal/anual associado a cada fonte
de emissão de poluentes para a atmosfera.

Período de exploração

Autocontrolo; RAA

T000076

Indicar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de
concentração medidos (mg/Nm3), os valores de
concentração corrigidos para o teor de oxigénio de
referência (mg/Nm3), procedendo a uma comparação
com os VLE; os caudais mássicos (kg/h) e a respetiva
carga poluente (toneladas ou kg/ano); a metodologia
seguida para o cálculo de todos os valores
apresentados.

Período de exploração

RAA

T000077

Indicar para cada parâmetro a monitorizar: as emissões
específicas, expressas em massa por unidade de
produção (ex. kg/m3); a metodologia seguida para o
cálculo de todos os valores apresentados.

Período de exploração

RAA

T000156

O ponto de medição dos parâmetros CO e NOx
monitorizados na fonte pontual FF15 (vide quadro EXP4.
1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual)
deverá estar localizado antes da mistura do gás de
combustão com outras correntes de ar, se tecnicamente
exequível.

Período de exploração

Autocontrolo; RAA

T000158

As condições de monitorização pontual e a respetiva
informação de reporte devem, no mínimo, cumprir os
requisitos constantes do capítulo III do Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11 de junho, nas partes aplicáveis ao
regime de monitorização.

Período de exploração

Autocontrolo; RAA

T000159

A avaliação do cumprimento dos parâmetros abrangido
por monitorização pontual deve dar cumprimento às
disposições constantes no quadro EXP4.1.2 Monitorização das fontes de emissão pontual e às
condições definidas no capítulo IV do Decreto-Lei n.º 39
/2018, de 11 de junho, nas partes aplicáveis.

Período de exploração

Autocontrolo; RAA

T000176

Caso a fonte pontual FF16 funcione menos do que 500
horas por ano, determinadas em média móvel
estabelecida ao longo de um período de 5 anos, deverá
ser efetuada uma monitorização de 5 em 5 anos, não
ficando contudo, os resultados sujeitos a cumprimento
de VLE, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 20.º
do DL n.º 39/2018, de 11 de junho. A 1ª monitorização
deverá ser efetuada até final de 2023.

Período de exploração

Autocontrolo; RAA

T000193

Caso os limiares mássicos que serviram de base para a
definição das condições de monitorização estabelecidas
no quadro EXP4.1.2 sejam ultrapassados, o operador
deve comunicar essa alteração à APA e à CCDR de
forma a ser reavaliada a eventual necessidade de
ajustar as condições de monitorização por força dessa
alteração. Deverão ser comunicados os motivos que
originaram a ultrapassagem dos referidos limiares
mássicos.

Período de exploração

Comunicação à APA; RAA

EXP4.2 - Emissões difusas
EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas
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Medida/Condição a cumprir
Fazer o acompanhamento das medidas implementadas
na instalação para minimizar as emissões difusas
provenientes das prensas das linhas de revestidos.

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Prazo de implementação
Período de exploração

Demonstração do cumprimento
RAA

EXP6 - Energia
EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000078

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas
de energia utilizadas em kwh e em tep.

Período de exploração

RAA

T000079

Registar o consumo específico de energia (kwh/m3 de
produto produzido).

Período de exploração

RAA

T000080

Qualquer alteração do combustível tem de ser
previamente comunicado à APA.

Período de exploração

-

T000140

A isenção de licenciamento concedida ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, relativo à
valorização energética de resíduos de madeira e cortiça
desde que não contenham compostos orgânicos
halogenados ou metais pesados resultantes de
tratamento com conservantes ou revestimento,
incluindo, em especial, os provenientes de obras de
construção e demolição (alínea b) do n.º 4 do artigo 23.
º) mantém-se, salvo se for efetuada alguma alteração na
instalação de valorização energética, nomeadamente
em termos das tipologias de resíduos valorizados
energeticamente.

Período de exploração

RAA

T000191

Discriminar os quantitativos de biomassa utilizada para
valorização energética, por origem (em m3 ou
toneladas).

Período de exploração

RAA

T000192

Discriminar os quantitativos de resíduos de biomassa
utilizados para valorização energética por código LER
(em m3 ou toneladas) indicando a sua origem.

Período de exploração

RAA

EXP7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000081

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

Período de exploração

RAA

T000083

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

Período de exploração

As evidências de cumprimento destas medidas deverão
ser mantidas em arquivo e disponibilizadas sempre que
solicitado pelas autoridades competentes.
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EXP8 - RH
EXP8.1 - Captação
EXP8.1.17 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000084

Dar cumprimento às condições gerais e específicas
previstas nas Autorizações de Utilização dos Recursos
Hídricos que constam dos Anexos ao TUA.

Período de exploração

RAA

T000085

Dar cumprimento às condições gerais e específicas
previstas nas Licenças de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captação de Água Superficial que constam
dos Anexos ao TUA.

Período de exploração

RAA

T000086

Registar o consumo específico mensal/anual de água
(ex. m3 de água consumida/quantidade de produto
acabado), explicitando a forma de determinação dos
valores apresentados.

Período de exploração

RAA

T000160

Registar o consumo mensal/anual da rede pública de
abastecimento e da captação das águas superficiais e
subterrâneas, discriminando por utilizações (processo
industrial, lavagens, etc.).

Período de exploração

RAA

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código

T000119

Medida/Condição a cumprir
Caso se verifique alguma alteração nas condições de
descarga, quer das águas de escorrência superficial
quer das águas residuais industriais, que envolva
descarga direta no meio hídrico recetor, deverão ser
garantidas as condições de descarga estabelecidas nas
Conclusões MTD do BREF WBP (MTD 25 e MTD 27).

Prazo de implementação

Período de exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP8.4 - RH - rejeição em coletor
EXP8.4.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000087

Registar o n.º de horas mensais/anuais correspondente
à descarga de águas residuais industriais no coletor
municipal.

Período de exploração

RAA

T000088

Dar cumprimento às condições impostas pela entidade
gestora do sistema de recolha e tratamento das águas
residuais.

Período de exploração

RAA
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Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000089

Registar as emissões específicas de águas residuais
industriais geradas e descarregadas mensal e
anualmente (p.ex., m3 de efluente produzido/m3 de
produto acabado).

Período de exploração

RAA

T000090

A instalação descarrega as suas águas residuais na
ETAR municipal de Oliveira do Hospital. Sempre que se
verificarem alterações nas condições de descarga
impostas à instalação pela entidade gestora do sistema
de recolha e tratamento de águas residuais, deverá ser
incluída cópia dos documentos relevantes no RAA
respetivo.

Período de exploração

RAA

EXP8.5 - Reutilização de águas residuais
EXP8.5.1 - Medidas / Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais

Código
T000134

Medida/Condição a cumprir
Registar o volume mensal/anual das águas pluviais
reaproveitadas no processo produtivo indicando a sua
utilização (precipitador eletrostático húmido, outros).

Prazo de implementação
Período de exploração

Demonstração do cumprimento
RAA

EXP10 - Resíduos
EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000091

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

Período de exploração

RAA

T000092

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou
fileiras.

Período de exploração

RAA

T000093

O armazenamento temporário de resíduos deve ser
efetuado em locais próprios para o efeito (parques
/zonas de armazenamento de resíduos), operados de
forma a impedir qualquer derrame ou fuga, evitando
situações de potencial contaminação do solo e/ou das
águas.

Período de exploração

RAA

T000094

Estes parques/zonas de armazenamento devem
apresentar piso impermeabilizado, bem como, em
função do mais adequado para cada caso específico,
serem cobertos, equipados com bacia de retenção e/ou
com rede de drenagem com encaminhamento
adequado. Devem ser respeitadas as condições de
segurança relativas às características que conferem
perigosidade aos resíduos de forma a não provocar
qualquer dano para a saúde humana e/ou para o
ambiente.

Período de exploração

RAA

Assegurar que nos locais de armazenamento se
verifique a disposição dos mesmos por tipologia de
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Prazo de implementação
Período de exploração

Demonstração do cumprimento
RAA

EXP12 - Ruido
EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000097

Efetuar nova avaliação de ruído até 6 meses após a
data de conclusão das medidas prevista no Plano de
Implementação de Medidas de Correção Replanificação dos Investimentos pós COVID,
apresentado no RAA referente ao ano de 2020. Caso da
avaliação de ruído se conclua que é necessário
implementar medidas de minimização adicionais, estas
deverão ser previstas e apresentadas no prazo máximo
de 3 meses após a data de elaboração do Relatório de
ensaio.

Período de exploração

RAA

T000098

Caso não seja necessária a implementação de medidas
de minimização adicionais deverá ser efetuada nova
avaliação de ruído se: tiverem sido registadas
reclamações relativas a ruído; ocorrerem alterações na
instalação que possam ter interferência direta com os
níveis sonoros anteriormente existentes; o aumento de
equipamentos com emissões sonoras para o exterior; o
aumento do número de horas de funcionamento de
equipamentos ou alteração da sua disposição, que faça
prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es)
sensível(eis).

Período de exploração

RAA

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

T000121

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

Aquando da previsão da cessação definitiva total ou
parcial da instalação.

Plano de desativação total ou parcial.

T000141

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

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

Relatório final de conclusão do plano de desativação
total ou parcial.
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OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação
/Parâmetros

Formato de reporte

Periodicidade de
comunicação

Data de reporte

Entidade

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

Formato digital através de
plataforma SILiAmb

Até 30 de junho de cada ano
reportando-se ás condições do
ano anterior.

APA

T000102

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 quanto à necessidade de
elaborar o Relatório de Base.

APA

T000103

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário único (PRTR)

A submeter anualmente em
data a definir.

APA

CCDR-C

T000101

T000104

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.

T000105

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos - MIRR

SILiAmb

No período definido pela APA

APA

T000106

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

T000107

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.

APA, EC, CCDR-C

T000108

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

T000109

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
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ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T000143

BREF WBP.pdf

BREF WBP

T000185

Descrição da atividade.pdf

Memória descritiva da atividade

T000127

A012707.2014-RH4.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

T000128

A012708.2014-RH4.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

T000183

A012705.2014.RH4.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

T000126

A002740.2015-RH4.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

T000124

A002524-2017-RH4.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

T000125

A002577-2017-RH4.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

T000182

A010558.2018.RH4A.pdf

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

T000179

A009303.2019.RH4A.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

T000180

A009292.2019.RH4A.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

T000178

L008260.2021.RH4A.pdf

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

T000181

L008195.2021.RH4A.pdf

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

T000184

A023879.2020.RH4A.pdf

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

T000189

A013812.2021.RH4A.pdf

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

T000186

Lista de abreviaturas.pdf

Lista de abreviaturas
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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

Motivo da não aplicabilidade

Sim

A instalação tem um SGA implementado seguindo a
norma ISO 14001. Este SGA é interna e externamente
auditado segundo um ciclo de auditoria norma para
estes sistemas. Qualquer não conformidade com os
requisitos do sistema é tratada de acordo com os
procedimentos estabelecidos e processo de melhoria
contínua.
O sistema contempla todos os requisitos descritos.
De facto, o sistema é mais abrangente do que o
referido e está certificado nas vertentes qualidade,
ambiente, segurança e energia.

—

1.1 Conclusões MTD gerais
1.1.1 Sistema de gestão ambiental
MTD 1.

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, a MTD consiste em aplicar e acatar um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todos os seguintes elementos:

1. i.

Empenho das chefias, incluindo os quadros superiores;

1. ii.

Definição, pela gestão de topo, de uma política ambiental que inclua o melhoramento contínuo da instalação;

1. iii.

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

1. iv.

Implementação dos procedimentos, com especial atenção a:

1. iv. a)

Estrutura e responsabilidade

1. iv. b)

Recrutamento, formação, sensibilização e competência

1. iv. c)

Comunicação

1. iv. d)

Envolvimento dos trabalhadores

1. iv. e)

Documentação

1. iv. f)

Controlo efetivo dos processos

1. iv. g)

Programas de manutenção

1. iv. h)

Preparação e capacidade de resposta a situações de emergência

1. iv. i)
1. v.

Salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental;
Verificação do desempenho ambiental e tomada de medidas corretivas, com especial atenção a:

1. v. a)

Monitorização e medição (ver também o Documento de Referência sobre Princípios Gerais de Monitorização)

1. v. b)

Ações preventivas e corretivas

1. v. c)

Controlo dos registos

1. v. d)

Auditoria independente (sempre que viável) externa ou interna, para avaliar a conformidade do SGA com as medidas programadas e se foi devidamente aplicado e mantido

1. vi.

Análise do SGA pela gestão quando a aptidão, adequação e eficácia continuadas;

1. vii.

Acompanhamento da evolução de tecnologias mais limpas;

1. viii.

Consideração dos impactos ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação, na fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da vida útil da instalação;

1. ix.

Realização regular de avaliações comparativas setoriais;
Em alguns casos, fazem também parte do SGA os aspectos seguintes:

1. x.

Plano de gestão dos resíduos (cf. MTD 11);

1. xi.

Plano de controlo de qualidade para a madeira recuperada utilizada como matéria-prima para painéis e como combustível (cf. MTD 2b)

1. xii.

Plano de gestão do ruído (cf. MTD 4);

1. xiii.

Plano de gestão dos odores (cf. MTD 9);

1. xiv.

Plano de gestão das partículas (cf.MTD 23).
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BREF - Produção de painéis derivados de madeira | Data de adoção: 11/2015|
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

Motivo da não aplicabilidade

1.1.2. Boas práticas de gestão interna
MTD 2.

2. a)

2. b)

A fim de minimizar o impacto ambiental do processo de produção, a MTD consiste em aplicar princípios de boa gestão interna, utilizando todas as técnicas a seguir indicadas.

Seleção e controlo cuidadosos de produtos químicos e aditivos.

Aplicação de um programa para o controlo da qualidade da madeira recuperada utilizada como matéria-prima e/ /ou como combustível, em especial para controlar poluentes como As, Pb, Cd, Cr, Cu,
Hg, Zn, Cl, Fl e HAP.

Sim

Para a maioria dos produtos químicos, a
diversidade da escolha é limitada, uma vez que
estes estão geralmente pré-definidos pelo
processo, tecnologia ou equipamento.
Atualmente, o processo de compra de produtos
químicos está focado na negociação de melhores
condições, principalmente preço. Para cada novo
produto químico comprado a nível da central de
compras, a unidade fabril verifica a ficha de dados
de segurança e confirma se a área de
armazenamento para o material é a adequada.
Em relação ao armazenamento de produtos
químicos, todas as áreas têm contenção
secundária adequada e incluem drenagens para
caixas de contenção.
Além disso, na avaliação dos aspetos ambientais e
avaliação de riscos profissionais, a utilização e a
exposição a produtos químicos é cuidadosamente
avaliada para cada área e tipo de trabalho.
O procedimento definido para a gestão de
produtos químicos na instalação é o OH-P-LSA001/PT Armazenagem e Mnauseamento de
Substâncias e Misturas Perigosas e Não Perigosas
Uma possível melhoria seria sistematizar a análise
de cada produto químico ao nível da potencial
contaminação. Para isso é necessário rever a
adequação das regras e medidas de
manuseamento e armazenagem face às
classificações atuais 'pós' CLP.

—

Sim

A instalação não utilizada madeira recuperada
como combustível.
A qualidade da madeira recuperada como matériaprima é controlada com base num programa
voluntário de monitorização, tendo por base as
normas EPF (European Panel Federation), para o
uso de madeira reciclada. A monitorização da
qualidade da madeira é feita pela empresa e pelos
fornecedores Ecociclo e Tecmasa.
Da parte da empresa, é feita uma análise trimestral
por fornecedor e por local e os resultados são
regularmente discutidos com os fornecedores
(Ecociclo e Tecmasa).

—
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

2. c)

2. d)

2. e)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Manuseamento e armazenamento cuidadosos de matérias-primas e resíduos.

Manutenção e limpeza regulares dos equipamentos, das vias de circulação e das zonas de armazenagem de matérias-primas.

Análise de opções para a reutilização das águas residuais de processo e para a utilização de fontes secundárias de água.

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação

Motivo da não aplicabilidade

Sim

Em relação ao armazenamento de produtos
químicos, todas as áreas têm contenção
secundária adequada, e incluem drenagens para
poços de contenção ou drenagem para a ETAR.
A instalação tem infraestruturas adequadas para a
gestão dos seus resíduos, incluindo áreas
específicas para o armazenamento temporário
antes do encaminhamento para operadores de
resíduos licenciados.
Do ponto de vista da manipulação de matériasprimas, as infraestruturas são parcialmente
confinadas e consideradas adequadas para
armazenar os diferentes tipos de matérias-primas
(i.e., aparas de madeira e madeira redionda) que
podem gerar emissões fugitivas (neste caso
partículas).
A redução da dispersão depende do tipo de
controlo operacional efetivo da carga, descarga e
arrumação dos materiais e do planeamento da
produção no que respeita à quantidade existente.

—

Sim

Existem rotinas regulares para limpeza e
manutenção de instalações (incluindo
equipamentos, rotas de transporte e áreas de
armazenamento de matérias-primas.
Esta é uma exigência interna, a deposição de
poeiras pode ser perigosa para a instalação.
Existem zonas com marcação ATEX.
Existem procedimentos e planos de limpeza
definidos no plano de atividades "Rotinas de
Limpezas Industriais" que definem rotinas com
periodicidade diária, semanal, mensal,
quadrimestral e anual.

—

Sim

A única água residual do processo é o efluente do
processo de impregnação (limpeza das bacias de
resina), que, pelas suas características, não é
adequada para reutilização.
A instalação tem 5 captações subterrâneas (AC1 a
AC5) e uma superficial (margem do rio Alva), que
são usadas em paralelo com o abastecimento de
água municipal.
A instalação tem feito várias melhorias e
investimentos fundamentais para permitir a
reutilização da água. Assim, foi construída uma
bacia de contenção para deposição das águas
pluviais que para além da contenção secundária
em caso de arrastamento de partículas ou outros
poluentes, é usada para o consumo regular no
precipitador eletrostático húmido.

—
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MTD 3.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Para reduzir as emissões para o ar, a MTD consiste em garantir uma elevada eficácia e operação à capacidade otimizada dos sistemas de tratamento de gases residuais.

MTD implementada?

Sim

Descrição do modo de implementação

Para o caso dos filtros de mangas associados a
transporte de materiais, e para o caso do lavador
(wet scrubber) dos gases da prensa, o equipamento
de redução está sempre disponível quando o
respetivo equipamento está a funcionar.
Para o caso do precipitador eletrostático húmido, há
uma taxa elevada de disponibilidade, só afetada
quando o sistema está a fazer a lavagem prevista no
funcionamento normal (30 mn de 4 em 4 horas).

Motivo da não aplicabilidade

—

1.1.3. Ruído
MTD 4.

A fim de evitar ou, quando tal não for praticável, reduzir o ruído e as vibrações, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.
Técnicas para prevenção de ruído e vibrações

4. a)

Conceção da instalação, de modo a ter em conta as operações mais ruidosas: por exemplo, para que os edifícios do local atuem como isolamento acústico

Não

—

A aplicabilidade desta medida não é
possível para os edifícios construídos,
a instalação já tem cerca de 30 anos
(1968).

4. b)

Aplicação de um plano de redução do ruído que inclua: mapeamento das fontes de ruído, determinação dos recetores sensíveis fora do perímetro do local, modelação da propagação do ruído,
avaliação das medidas mais eficazes em termos de custos e execução

Não

—

Esta medida nunca foi considerada
necessária, até à data.

Sim

A instalação realizou, em 2009, uma avaliação
de ruído para o exterior, conforme definido na
legislação. Das medições não resultaram fontes
de incomodidade para o exterior.
De acordo com o ofício da APA com a
referência S04126-201401-DGLA.DEI, de março
de 2014, a periodicidade de avaliação do ruído
ambiental foi alterada, tendo sido eliminada da
LA 108/2008 a periodicidade máxima de 5 anos.
Sempre que sejam feitas alterações que
possam ser relevantes para o ruído para o
exterior a Sonae Arauco fará a medição de
ruído.

—

4. d)

Isolar o equipamento ruidoso por encapsulamento ou por insonorização dos edifícios

Sim

Esta medida foi incluída em alguns
equipamentos, nomeadamente no destroçador e
nos moinhos de lâminas que se encontram em
edifícios isolados e insonorizados.

—

4. e)

Dissociação de componentes dos equipamentos potencialmente ressonantes, de modo a prevenir e limitar a propagação das vibrações e do ruído de ressonância

Não

4. f)

Isolamento das fontes pontuais utilizando silenciadores, amortecedores ou atenuadores nas fontes de ruído: por exemplo, ventiladores, bocas de ventilação acústica, amortecedores, e
encapsulamento de filtros

4. c)

Realização regular de avaliações de ruído ambiental, com monitorização fora do perímetro da instalação

Técnicas para redução de ruído e vibrações com origem em fontes pontuais

Sim

—

Esta medida foi incluída em alguns
equipamentos, nomeadamente no destroçador e
nos moinhos de lâminas que se encontram em
edifícios isolados e insonorizados.

Medida não considerada adequada,
nem com relação custo eficácia para o
tipo de equipamento em causa.

—
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4. g)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Manutenção de portas e portões fechados quando não em uso. Minimização da altura de queda aquando da descarga de toros de madeira

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação

Motivo da não aplicabilidade

Sim

A descarga dos toros é feita com máquina um a
um ou vários por descarga e são colocados no
parque no local onde devem permanecer até ao
seu uso.

—

Sim

Há um limite de velocidade de 20 km/h para o
tráfego dentro da instalação, por razões de
segurança.

—

—

Técnicas para redução de ruído e vibrações no local

4. h)

Redução do ruído de circulação, limitando a velocidade do tráfego no
interior da instalação

4. i)

Limitação de atividades no exterior durante a noite

Sim

Medida não necessária para a instalação.
Parte do processos funcionam 24/24 horas. No
entanto, é reduzida a atividade no parque das
madeiras e este não funciona durante a noite. O
destroçador só trabalha das 6 h às 22 h.

4. j)

Manutenção regular de todo o equipamento

Sim

Está definida manutenção preventiva e corretiva
que também abrange o equipamento mais
rudoso.

—

4. k)

Utilização de painéis sonoros, barreiras naturais ou taludes que atuem como barreiras às fontes de ruído

Sim

Esta medida foi incluída em algumas ações no
ãmbito do plano de ação de redução de ruído
(p.ex., instalação de árvores como barreira nos
limites da instalação).

—

1.1.4. Emissões para o solo e para as águas subterrâneas
MTD 5.

A fim de evitar as emissões para o solo e para as águas subterrâneas, a MTD consiste em utilizar as técnicas a seguir indicadas

5. i.

Carga e descarga de resinas e outros materiais auxiliares apenas em zonas determinadas, protegidas contra derrames acidentais;

Sim

A instalação tem áreas específicas de carga e
descarga de resinas e produtos químicos que se
encontram pavimentadas e com contenção de
derrames e/ou encaminhamento para a ETAR.

—

5. ii.

Enquanto se aguarda a eliminação, recolher e armazenar todos os materiais em zonas determinadas, protegidas contra derrames acidentais;

Sim

A instalação tem áreas específicas de
armazenamento de resíduos cuja drenagem se
concentra em caixa local, descarregada quando
necessário ou encaminhada para a ETAR.

—

—

5. iii.

Equipar com controladores de nível os cárteres de todas as bombas ou instalações de armazenagem intermédia onde podem ocorrer derrames;

Sim

Nalguns locais a técnica já é aplicada (p.ex.,
estação de bombagem do ciruito de óleo térmico
primário, e bombas de circulação para a linha de
PB bruto e para a linha da frente da melamina).
Estes equipamentos são também normalmente
verificados nas auditorias das seguradoras.

5. iv.

Estabelecer e executar um plano de inspeção e ensaio para os depósitos e condutas que contenham ou transportem resinas, aditivos e misturas de resinas;

Sim

A instalação tem rotinas internas de inspeção da
área das resinas e aditivos que incluem tanques e
linhas. As inspeções estão documentadas na
manutenção preventiva.

—

Sim

O fluido mais crítico em qualquer situação
potencial de fuga é o óleo térmico. Para os
sistemas de bombagem primários e secundários
pode ser detetada qualquer fuga num estágio
inicial, através dos circuitos de videovigilância e
das rotinas dos operadores.

—

5. v.

Pôr em prática um plano de inspeção de fugas em todas as flanges e válvulas das condutas que transportem outros materiais/substâncias para além de água e de madeira; manter um registo destas
inspeções;
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação

Motivo da não aplicabilidade

5. vi.

Criar um sistema de retenção de fugas provenientes das flanges e válvulas das condutas utilizadas para o transporte de outros materiais/substâncias para além de água e de madeira, exceto quando a
construção das flanges ou válvulas garantir estanquidade técnica;

Sim

Para além da garantia da estanquicidade técnica
das flanges, para os sistemas de bombagem
primários e secundários de óleo térmico, existem
estruturas secundárias de contenção. Como
referido, os circuitos de videovigilância e as rotinas
dos operadores parmitem detetar qualquer fuga
num estágio inicial, além de sistemas de
segurança específicos.

5. vii.

Disponibilizar barreiras de contenção contra derrames acidentais e material absorvente adequado;

Sim

Esta medida está implementada em diversos
lugares da fábrica.

—

5. viii.

Evitar condutas subterrâneas para transporte de materiais/substâncias além de água e de madeira;

Não

Não há nenhuma dessas linhas subterrâneas.

—

—

—

5. ix.

Recolher e eliminar com segurança todas as águas de combate a incêndios;

Sim

A descarga da água de combate a incêndio na
estação de tratamento de águas residuais não
constitui um problema.
A instalação tem um tanque de recolha de águas
pluviais dos recintos da fábrica, em caso de
incêndio coleta a água de combate ao fogo para
que não entre no sistema pluvial.

5. x.

Impermeabilizar o fundo das bacias de retenção das águas de escorrência superficial provenientes das zonas de armazenagem exterior de madeiras.

Sim

Estas bacias estão impermeabilizadas.

—

Sim

A instalação monitoriza os principais equipamentos
de consumo de eletricidade, bem como o consumo
de combustíveis. Esta prática é integrada no
Sistema da instalação, que é certificado de acordo
com a norma ISO 50001 da Gestão de Energia.

—

Sim

A instalação realizou uma auditoria energética em
2012 (relatório de dezembro de 2013), com PREn
submetido e aprovado, Nº PREn: OP1402-PREN
(2013-2018).

—

Sim

A instalação tem um Sistema de Gestão de
Energia (certificado de acordo com a ISO 50001) e
tem um contrato ESCO (Energy Service Company)
com um fornecedor externo (EDP), que está
focada na melhoria da eficiência energética.

—

—

—

1.1.5 Gestão da energia e eficiência energética
MTD 6.

6. i)

6. ii)

6. iii)

A fim de reduzir o consumo de energia, a MTD consiste em adotar um plano de gestão da energia que inclua todas as
técnicas a seguir indicadas

Utilizar um sistema para registo dos consumos e custos de energia;

Realizar auditorias energéticas às principais operações/processos consumidores de energia;

Utilizar uma abordagem sistemática para atualizar continuamente o equipamento a fim de aumentar a eficiência energética;

6. iv)

Melhorar o sistema de controlo do consumo de energia;

Sim

A fábrica tem rotinas para “arranque suave” de
equipamentos com grande consumo de energia;
instalou também VSD (Drivers de Velocidade
Variável); otimizou ventiladores e planeia a
produção de forma a evitar o consumo de
eletricidade principalmente durante os períodos de
pico tarifário.

6. v)

Promover a formação interna dos operadores, em gestão da energia.

Sim

A fábrica faz formação interna regular sobre gestão
de energia.
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 7.

A fim de aumentar a eficiência energética, a MTD consiste em otimizar o funcionamento da instalação de combustão por meio da monitorização e do controlo dos principais parâmetros da
combustão (por exemplo, O2, CO, NOx) e da aplicação de uma das técnicas a seguir indicadas ou de uma combinação das mesmas.

7. a)

7. b)

7. c)

Secar as lamas de madeira antes de as utilizar como combustível

Utilizar um permutador de calor para recuperar o calor dos gases residuais quentes provenientes dos sistemas de tratamento por via húmida

Recircular os gases residuais quentes com origem em processos diferentes, para a instalação de combustão ou para pré-aquecer os gases destinados ao secador

MTD 8.

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação

O Gerador de Gases Quentes da instalação está
preparado para a monitorização pontual do conteúdo
de CO e O2 na câmara de combustão.

Não

Não

Não

Motivo da não aplicabilidade

—

—

Não são queimadas lamas
no secador de gases
quentes e a estilha
comprada, partícula fina,
está sempre coberta.

—

O potencial de recuperação
de calor na emissão
atmosférica do precipitador
electrostático húmido já é
muito baixo e não justifica o
custo do investimento.

Atualmente, não é feita esta recirculação de gases
residuais, no entanto isso pode ser considerado
em futuros projetos de desenvolvimento.

Atualmente não compatível
com utilização dos gases
quentes, que são usados no
processo.

A fim de utilizar eficientemente a energia na preparação de fibras húmidas para o fabrico de painéis, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das
mesmas.

8. a)

Limpeza e amolecimento de aparas

Não aplicável

—

Esta medida não é aplicável
ao processo desta unidade,
que apenas produz painéis
de aglomerado de madeira.

8. b)

Evaporação em vácuo

Não aplicável

—

Esta medida é apenas
aplicável à produção de
MDF.

8. c)

Recuperação de calor a partir de vapor durante a desfibração

Não aplicável

—

Esta medida é apenas
aplicável à produção de
MDF.

Não aplicável

—

1.1.6.Odores
MTD 9.

9. i)

A fim de evitar ou, quando tal não seja possível, reduzir os odores com origem na instalação, a MTD consiste em estabelecer, aplicar e rever regularmente um plano de gestão de odores,
como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), que inclua todos os seguintes elementos:

Um protocolo com as medidas e prazos concretos

9. ii)
9. iii)

Um protocolo para resposta a ocorrências de odores identificadas

9. iv)

Um programa de prevenção e redução de odores destinado a identificar as fontes, a medir/estimar a exposição aos odores, a caracterizar os contributos das fontes e a pôr em prática medidas de
prevenção e/ou redução.

MTD 10.

Um protocolo para a monitorização de odores

Para evitar e reduzir os odores, a MTD consiste em tratar os gases residuais do secador e da prensa, em conformidade com as MTD 17 e 19.

Não aplicável

—

Não há eventos históricos
significativos que justifique a
elaboração de um plano de gestão
de odor.

Não há eventos históricos
significativos que justifique a
elaboração de um plano de
gestão de odor.
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação

Motivo da não aplicabilidade

1.1.7.Gestão de resíduos

MTD 11.

A fim de evitar ou, quando tal não seja possível, reduzir a quantidade de resíduos enviados para eliminação, a MTD consiste em adotar e aplicar um plano de gestão de resíduos, como parte
integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), que, por ordem de prioridade, assegure a prevenção, a reutilização, a reciclagem ou de algum outro modo a recuperação dos resíduos.

MTD 12.

A fim de reduzir a quantidade de resíduos sólidos enviados para eliminação, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.

Sim

A instalação já tem de preparar um resumo das
atividades de gestão de resíduos para o seu relatório
ambiental anual para as autoridades (APA). No
entanto, este relatório inclui um Plano de
Desempenho Ambiental onde existem ações
associadas ao tema em análise.

—

12. a)

Reutilizar internamente, como matéria-prima, os resíduos de madeira produzidos na instalação (tais como aparas e painéis rejeitados)

Sim

Esta medida já é utilizada na instalação.
O pó negro (da secagem) e pó branco (lixadeiras)
são recolhidos e utilizados como combustível no
Gerador de gases quentes.

—

12. b)

Utilizar internamente como matéria-prima ou como combustível (em instalações de combustão locais devidamente equipadas) resíduos de madeira (tais como finos e partículas de madeira recolhidos em
sistemas de despoeiramento) e lamas de madeira (com origem no processo de filtração de águas residuais).

Sim

Esta medida já é utilizada na instalação.
O pó negro e pó branco são recolhidos e utilizados
como combustível no Gerador de gases quentes.
No processo não são geradas lamas de madeira.

—

12. c)

Utilizar sistemas de filtração, para otimizar a recolha de resíduos: por exemplo, filtro de mangas, ciclofiltro ou ciclone de elevada eficiência

Sim

Esta medida já é utilizada na instalação, com a
utilização de filtros de mangas.

—

—

MTD 13.

A fim de garantir a gestão e a reutilização seguras de cinzas e escórias da combustão de biomassa, a MTD consiste em utilizar todas as técnicas a seguir indicadas.

13. a)

Avaliar continuamente as opções de reutilização de cinzas e escórias no local e fora do local

Sim

A instalação atualmente envia as cinzas geradas
no processo para valorização como adubo /
fertilizante. Esta é uma boa opção ambiental para
gerir este tipo de resíduos. Várias alternativas têm
sido consideradas no passado, mas esta ainda é
considerada como a melhor opção disponível.

13. b)

Utilizar um processo de combustão mais eficiente que reduza o teor de carbono residual

Sim

O Gerador gases quentes está preparado para
controlar o conteúdo de CO e O2 na câmara de
combustão. A regulação é automática.

—

Sim

Esta medida já é utilizada na instalação.
As cinzas saem para “big bags” e depois são
transferidas para contentores fechados.
Não há produção de escórias, a limpeza e
manutenção do GGQ é feita uma vez por ano e os
resíduos gerados são enviados para destino
adequado, como resíduo.

—

Sim

Esta medida já é utilizada na instalação, com a
armazenagem feita em contentor.
Vai ser construído um ecoponto para granéis para
reduzir custos de expedição. Considerado como
ação de melhoria a 1 ano.

—

13. c)

13. d)

Manuseamento e transporte seguros de cinzas e escórias em correias transportadoras e contentores fechados, ou com recurso a um processo de humidificação

Armazenamento seguro de cinzas e escórias numa zona impermeável determinada, com recolha de lixiviados

1.1.8.Monitorização
MTD 14.

A MTD consiste em monitorizar as emissões para o ar e para a água e em monitorizar os gases do processo, em conformidade com as normas EN, com, pelo menos, a frequência indicada no
BREF. Na ausência de normas EN, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de resultados fiáveis e equivalentes.
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

MTD 15.

A fim de assegurar a estabilidade e a eficiência das técnicas destinadas a evitar e reduzir as emissões, a MTD consiste em monitorizar parâmetros substitutos adequados.

Sim

MTD 16.

A MTD consiste em monitorizar os principais parâmetros de processo relevantes no caso das emissões para a água com origem no processo produtivo, entre os quais o caudal, o pH e a
temperatura das águas residuais.

Sim

Descrição do modo de implementação

Motivo da não aplicabilidade

Vários parâmetros previstos nesta MTD são
monitorizados regularmente, por exemplo, no
precipitador electrostático húmido.

1.2. Emissões para o ar
1.2.1. Emissões provenientes de fontes pontuais
MTD 17.

A fim de evitar ou reduzir as emissões para o ar com origem no secador, a MTD consiste em garantir um funcionamento equilibrado do processo de secagem e em utilizar uma das técnicas a
seguir indicadas ou uma combinação das mesmas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

17. a)

Redução de partículas na entrada de gás quente para o secador de aquecimento direto em combinação com uma das outras técnicas a seguir indicadas ou com uma combinação das mesmas

17. b)

Filtro de mangas

17. c)
17. d)

Ciclone

17. e)

Precipitador eletrostático húmido

17. f)
17. g)
17. h)

Depurador por via húmida

MTD 18.

—

A instalação tem um precipitador
electrostático húmido.

Secador UTWS e combustão com permutador de calor e tratamento térmico dos gases residuais descarregados do secador

Depurador com tratamento biológico

Sim

Não

O precipitador eletrostático húmido está associado
ao secador da linha de aglomerados
—

Degradação química ou captura de formaldeído com produtos químicos, em combinação com um sistema de depuração por via húmida
A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOx para o ar com origem em secadores de aquecimento direto, a MTD consiste em utilizar a técnica «a» isoladamente ou em combinação com a
técnica «b». (Consultar VEA às MTD no BREF)

18. a)

Otimização da combustão com recurso à combustão faseada de ar e combustível, utilizando combustão pulverizada, combustão em caldeiras de leito fluidizado ou combustão em grelha móvel

18. b)

Redução seletiva não-catalítica (SNCR) por injeção e reação com ureia ou amoníaco líquido

MTD 19.

Não

—
A instalação tem um precipitador
electrostático húmido.

Sim

Sim

Não aplicável

A instalação já incorpora esta MTD (com a
combustão pulverizada e um processo de
combustão com grelha móvel, e com injetor de pó
na caldeira: pó negro e pó branco injetados mais
acima da grelha),
—

—

Não aplicável ao tipo de
secador existente. Usada a
técnica a.

A fim de evitar ou reduzir as emissões para o ar com origem na prensa, a MTD consiste em arrefecer na conduta os gases residuais recolhidos da prensa e utilizar uma combinação adequada
das técnicas a seguir indicadas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

19. a)

Selecionar resinas com baixo teor de formaldeído

Sim

Esta MTD é usado pela instalação, como todos os
produtos respeitam os requisitos para a classe E1
(pelo menos) ou mesmo CARB Fase II e foi
iniciada a produção com resinas sem formaldeído.

—

19. b)

Funcionamento controlado da prensa com regulação da temperatura, da pressão e da velocidade

Sim

Existe regulação da temperatura. A aplicabilidade
pode ser reduzida devido à utilização da prensa
para vários tipos de produtos.

—

19. c)

Depuração, por via húmida dos gases provenientes da prensa, utilizando lavadores de Venturi, hidrociclones etc.

Sim

Os gases da prensa têm um sistema específico
por via húmida (lavador de gases por venturi).

—

19. d)
19. e)
19. f)

Precipitador eletrostático húmido
Depurador com tratamento biológico

Não

—

Usadas as técnicas a., b. e c.

Pós-combustão como última fase de tratamento, após depuração por via húmida
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD - Sonae Arauco - Unidade de Oliveira do Hospital
BREF - Produção de painéis derivados de madeira | Data de adoção: 11/2015|
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 20.

A fim de reduzir as emissões de partículas para o ar provenientes das operações de processamento da madeira a montante e a jusante, no encaminhamento da matéria-prima ou na formação
da manta, a MTD consiste em utilizar um filtro de mangas ou um ciclofiltro. (Consultar VEA às MTD no BREF)

MTD 21.

A fim de reduzir as emissões para o ar de compostos orgânicos voláteis provenientes das estufas de secagem para a impregnação de papel, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas a
seguir indicadas ou uma combinação das mesmas. (Consultar VEA às MTD no BREF)

21. a)

Selecionar e utilizar resinas com baixo teor de formaldeído

21. b)

Funcionamento controlado das estufas, com regulação da temperatura e velocidade

21. c)
21. d)
21. e)

Pós-combustão ou incineração dos gases residuais numa instalação de combustão

MTD implementada?

Sim

Sim

Sim

Descrição do modo de implementação

A fábrica possui filtros de mangas na extremidade de
todos os sistemas associados à extração e transporte
de partículas do processamento de materiais a
montante e a jusante.

Ver MTD 19

Motivo da não aplicabilidade

—

—

Esta MTD é usado pela instalação, mas com flexibilidade
limitada para controlar diretamente as emissões das
estufas de secagem, uma vez que isto pode ter um
impacto crítico nos resultados finais / qualidade dos
papéis impregnados.

—

Oxidação térmica dos gases residuais num sistema de oxidação térmica regenerativa ou catalítica
Não

—

São usadas as técnicas a. e b.

Depuração por via húmida dos gases residuais, seguida de tratamento em biofiltro

1.2.2. Emissões difusas
MTD 22.

A fim de evitar ou, quando tal não seja possível, reduzir as emissões difusas para o ar com origem na prensa, a MTD consiste em otimizar a eficiência da recolha dos efluentes gasosos e
encaminhá-los para tratamento (cf. MTD 19).

MTD 23.

A fim de reduzir as emissões difusas de partículas para o ar com origem no transporte, no manuseamento e na armazenagem de materiais de madeira, a MTD consiste em elaborar e aplicar
um plano de gestão de partículas, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), e em aplicar uma das técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.

23. a)

23. b)

Limpar regularmente vias de circulação, zonas de armazenagem e veículos

Descarregar a serradura em zonas cobertas

Sim

Todos as emissões dos despoeiramentos passam por
filtros de mangas.

—

Sim

Existe um plano de limpeza que abrange estas zonas

—

Sim

A zona de descarga de materiais mais finos está coberta.
No entanto, a área / volume disponível não é suficiente
para as necessidades normais.
A instalação irá examinar em futuros desenvolvimentos a
construção de áreas de armazenamento de acordo com
esta MTD para todos os materiais empoeirados.

—

—

—

23. c)

Armazenar a serradura em silos, contentores, pilhas cobertas etc., ou em zonas confinadas de armazenagem a granel

Sim

Esta MTD é atualmente usado pela instalação para uma
parte da casca e outros combustíveis de biomassa. No
entanto, a área / volume disponível não é suficiente para
as necessidades normais.
A instalação irá examinar em futuros desenvolvimentos a
construção de áreas de armazenamento de acordo com
esta MTD para todos os materiais empoeirados.

23. d)

Evitar as emissões de partículas recorrendo a aspersão com água

Sim

Esta MTD é usado pela instalação em alguns períodos
mais secos do ano.

1.3. Emissões para a água
MTD 24.

24. a)

A fim de reduzir a carga poluente das águas residuais, a MTD consiste em utilizar ambas as técnicas a seguir indicadas.

Recolher e tratar separadamente as águas de escorrência superficial e os efluentes de processo

Sim

A instalação está em conformidade com esta MTD.
As águas de escorrência superficial são coletadas
para tanque específico. Qualquer contaminante
fica retido nas bacias e se necessário é retirado.

—
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD - Sonae Arauco - Unidade de Oliveira do Hospital
BREF - Produção de painéis derivados de madeira | Data de adoção: 11/2015|
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

24. b)
MTD 25.
25. a)
25. b)
25. c)

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Armazenar toda a madeira, exceto rolaria e costaneiros, numa superfície pavimentada

MTD implementada?

Sim

Descrição do modo de implementação

Todas as zonas de armazenagem de matériasprimas são pavimentadas. Apenas a rolaria fica no
parque de madeiras, coberto de gravilha e
compactado.

Motivo da não aplicabilidade

—

A fim de reduzir as emissões para o meio hídrico recetor, com origem nas águas de escorrência superficial, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas.
(Consultar VEA às MTD no BREF)
Separação mecânica dos materiais grosseiros por crivos e membranas, como tratamento preliminar
Separação óleo-água

Remoção de sólidos por sedimentação em bacias de retenção ou tanques de decantação

Não

Sim

—
Para o efluente pluvial e escorrências é feita
separação por sedimentação dos materiais
grosseiros não sobrenadantes e decantação dos
materiais grosseiros sobrenadantes no tanque de
retenção das águas pluviais.

É usada a técnica c.

—

MTD 26.

A fim de evitar ou reduzir as águas residuais provenientes do processo de produção de fibras de madeira, a MTD consiste em maximizar a reciclagem dos efluentes do processo.

Não aplicável

—

Não aplicável ao tipo de
processo, só para MDF.

MTD 27.

A fim de reduzir as emissões para a água com origem na produção de fibras de madeira, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas a seguir indicadas. (Consultar VEA às MTD
no BREF)

Não aplicável

—

Não aplicável ao tipo de
processo, só para MDF.

As operações unitárias que constituem o sistema de
tratamento são: Regularização; Separação de óleos;
Gradagem; Homogeneização; Decantação; Prensagem de
lamas.
A decantação faz-se essencialmente no decantador após
adição de floculante/coagulante, mas também no tanque
de homogeneização.
A água utilizada no precipitador electrostático húmido
circula em circuito fechado, sendo necessário repor água
no circuito para compensar as perdas por evaporação.

27. a)
27. b)
27. c)
MTD 28.

Separação mecânica dos materiais grosseiros por crivos e membranas
Separação físico-química, utilizando, por exemplo, filtros de areia, flotação por ar dissolvido, coagulação ou floculação
Tratamento biológico
A fim de evitar ou reduzir as águas residuais dos sistemas de redução das emissões para o ar por via húmida, que terão de ser tratadas antes da descarga, a MTD consiste em utilizar uma das
técnicas a seguir indicadas ou uma combinação das mesmas.

28. a)

Sedimentação, decantação e prensas de parafuso ou de correia, para remover os sólidos recolhidos nos sistemas de redução por via húmida

Sim

28. b)

Flotação por ar dissolvido. Coagulação e floculação, seguidas da remoção dos flóculos por flotação por ar dissolvido

Não

—

Usada a técnica a.
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Sonae Arauco – Unidade de Oliveira do Hospital
Descrição da atividade

PRODUÇÃO DE AGLOMERADO
A produção do aglomerado de partículas de madeira é o resultado de um complexo
processo produtivo que se inicia na obtenção de partículas de madeira
dimensionalmente controladas, a que se segue a adição de um agente aglutinador e
finalmente a prensagem térmica.
A principal matéria-prima utilizada no fabrico do aglomerado é a madeira
maioritariamente proveniente da reciclagem de madeiras e de resíduos de serração.
Todos os subprodutos do processo, que tenham como base madeira são valorizados
energeticamente na central térmica.
As resinas utilizadas são de base aquosa, aditivadas com emulsão de parafina e o sulfato
de amónio. São doseados em quantidades previamente estabelecidas para cada tipo de
produto. Não são utilizados no processo produtivo quaisquer tipo de solventes
orgânicos.
As principais fases do processo produtivo são:
Produção de estilha – Operação realizada no destroçador a partir de rolaria, falheiros
(costaneiros), retestos e placas rejeitadas de aglomerado cru ou revestido.
Limpeza de Estilha – Operação de limpeza com o objetivo final de obter madeira limpa,
sem contaminantes inertes e apta a ser incorporada no processo de produção de
aglomerado de partículas. Este processo de triagem, limpeza gravimétrica e
eletromagnética, efetua uma separação dos contaminantes nocivos ao processo
produtivo e à qualidade do produto final.
Preparação de Partículas – As partículas para atingirem as dimensões pretendidas
passam por afinadores de granulometria que basicamente consistem em moinhos.
Secagem - As partículas produzidas são submetidas a um processo de secagem em que
a água é evaporada até um nível de 1,5 – 2% de humidade.
Os gases quentes utilizados na secagem das partículas de madeira são produzidos no
Gerador de Gases Quentes (GGQ).
Os gases provenientes dos secadores, são enviados para o precipitador eletrostático
húmido antes de serem lançados na atmosfera.
Separação e refinação de partículas - As partículas após secagem, são sujeitas a um
processo de separação granulométrica, por crivagem em 5 frações (Grossos; CI; CE
Macro; CE Micro; Pó Negro):
- Os grossos são reprocessados num moinho de martelos e num refinador, voltando
as partículas produzidas, aos peneiros;

1

- O CI (camada interna) e CE (camada externa) são sujeitos a um processo de limpeza
gravimétrico e posteriormente enviadas para os silos de partículas secas.
Encolagem
Nas encoladoras, as partículas de madeira são misturadas primeiro com a emulsão de
parafina e depois com o agente aglutinante (resinas e catalisador), doseado de acordo
com o tipo e espessura do produto, através de um sistema automático.
Formação e Prensagem em Contínuo
Formação Contínua - Formação contínua de um colchão de três camadas de partículas
encoladas, sobre uma tela transportadora. As duas camadas externas, superior e
inferior, compostas por partículas de menor granulometria são distribuídas
uniformemente por formadoras ventiladas, de maneira a que as partículas mais finas
fiquem à superfície (por cima e por baixo), aumentando gradualmente a granulometria
das partículas do exterior para o interior das camadas externas (CE).
A camada interna (CI) é distribuída mecanicamente de uma forma homogénea com
partículas de maior granulometria.
Após a formação do colchão, este é submetido a uma pré-prensagem a frio. A préprensagem tem como função compactar o colchão reduzindo a altura deste, para evitar
que seja danificado no trajeto que o leva à prensa.
Depois da pré-prensa, existe um detetor de metais, que remove quaisquer partículas
metálicas, evitando assim danificar as bandas metálicas da prensa contínua. A fração de
colchão onde é detetado metal é rejeitada e posteriormente reprocessada.
Após a pré-prensagem, o colchão é encaminhado para a prensa contínua de alta pressão
com 32.1 m de comprimento, sendo submetido, por entre duas bandas de aço, a um
ciclo de pressões e temperaturas determinadas para que ocorra a polimerização
uniforme da resina de forma a formar uma placa de aglomerado com as características
pretendidas.
Arrefecimento e armazenagem - Depois da prensagem, as placas são cortadas no
comprimento pretendido e arrefecidas lentamente, em arrefecedores em estrela, para
que atenuem as tensões internas, após o que são empilhadas em lotes. Os lotes seguem
através de trames de rolos para o armazém de semiacabado, ou diretamente para a área
de acabamento.
Acabamento - As placas de aglomerado adquirem o seu aspeto final através da
passagem por duas lixadoras, equipadas com lixas de grão sucessivamente mais fino,
que eliminam por abrasividade parte da camada externa (sobre espessura).
Depois desta operação as placas são, cortadas à esquadria e classificadas, de acordo com
os critérios da qualidade definidos.
Embalagem - Paletização das placas e colocação dos elementos que protegem e
identificam o lote até à sua chegada ao cliente. A embalagem é feita de acordo com o
meio de transporte utilizado e o destino.
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PRODUÇÃO DE REVESTIDOS
Os agentes de impregnação são resinas sintéticas de melamina e de ureia formaldeído
de base aquosa, catalisadores e aditivos, que após adequada formulação, são utilizados
na impregnação do papel decorativo de modo a permitir uma posterior prensagem em
placas conferindo à superfície determinadas propriedades específicas. A produção de
revestidos é composta pelas fases seguintes:
Impregnação do papel decorativo - A tecnologia disponível na instalação consiste num
sistema contínuo de dupla impregnação. Primeiro o papel decorativo é saturado
(impregnado) com resina ureica, molhando apenas uma das faces com resina para que
esta penetre por capilaridade para o seu interior, expulsando o ar pela outra face, e
depois mergulhando-o totalmente na resina para se obter uma completa saturação. O
excesso de resina é retirada por dois rolos, após o que é encaminhado para uma primeira
estufa com ar quente ventilado onde é seco. Em seguida é aplicada a resina melamínica
na face superior e inferior, através de 2 rolos doseadores (“coating”). O papel é
novamente seco numa segunda estufa, arrefecido e cortado às dimensões pretendidas,
paletizado e armazenado a temperatura e humidade controlada, até à sua posterior
prensagem. Ambas as resinas utilizadas são de base aquosa.
Revestimento - O processo de revestimento é composto das fases seguintes:
- Formação: Nesta área são formados os conjuntos de placa/folha(s) consoante o tipo
de produto. Normalmente cada placa é revestida com uma folha por baixo e outra
por cima. No entanto produzem-se também placas revestidas só na face superior
ou ainda com 2 folhas em cada face (plus).
- Prensagem - O conjunto anteriormente formado é introduzido numa prensa monoprato de baixa pressão. Na prensa é colocado um conjunto de chapas texturadas
(uma inferior outra superior) que conferem o acabamento final à placa. A placa,
com o papel impregnado, é sujeita a pressão e temperatura de modo a que a resina
flua e polimerize formando um filme uniforme com a textura impressa pelas chapas.
Verificação e Inspeção - As placas revestidas, ao saírem da prensa, são inspecionadas
nas duas faces pelo operador sendo classificadas e agrupadas de acordo com os critérios
de qualidade especificados.
Paletização - As placas revestidas, após verificação, são empilhadas automaticamente
em lotes de acordo com a sua classificação de qualidade.
Embalagem - Paletização das placas e colocação dos elementos que protegem e
identificam o lote até à sua chegada ao cliente. A embalagem é feita de acordo com o
meio de transporte utilizado e o destino.
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Processo n.º: 450.10.02.02.000925.2017.RH4A
Utilização n.º: A002524.2017.RH4A
Início: 2017/02/22

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00032085

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Indústria PCDM OH

Idioma

Português

Morada*

Quinta da Poça - S. Paio de Gramaços, Apartado 73

Localidade*

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Código Postal

3404-954

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Localização
Designação da captação

Furo da Quinta de Adabada (nº 1826-C/2007)

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta da Adabada

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / São Paio de Gramaços

Longitude

-7.82980

Latitude

40.34841

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Alva

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reserva

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

51.0

Diâmetro máximo (mm)

250.0

Profundidade do sistema de extração (m)

46.0

Revestimento:
Tipo

PVC
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Diâmetro máximo da coluna (mm)

200.0

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)

0.120

Volume máximo anual (m3)

1500.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

150

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

15.0000

Área atual a regar (ha)

15.0000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Outras culturas arvenses

Manual

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.
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9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

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

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código: 1826-C/2007.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

150 (m3)

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.000924.2017.RH4A
Utilização n.º: A002577.2017.RH4A
Início: 2017/02/22

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00032085

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Indústria PCDM OH

Idioma

Português

Morada*

Quinta da Poça - S. Paio de Gramaços, Apartado 73

Localidade*

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Código Postal

3404-954

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Localização
Designação da captação

Furo da Quinta de Adabade (nº 1825-C/2007)

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta da Adabada

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / São Paio de Gramaços

Longitude

-7.82923

Latitude

40.34801

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Alva

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reserva

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

80.0

Diâmetro máximo (mm)

250.0

Profundidade do sistema de extração (m)

75.0

Revestimento:
Tipo

PVC
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Diâmetro máximo da coluna (mm)

200.0

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)

0.120

Volume máximo anual (m3)

1500.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

150

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

15.0000

Área atual a regar (ha)

15.0000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Outras culturas arvenses

Manual

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.
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9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

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

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código: 1825-C/2007.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

150 (m3)

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.003413.2015.RH4
Utilização n.º: A002740.2015.RH4
Início: 2015/03/02

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Indústria PCDM OH

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Localização
Designação da captação

Sonae Industria

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Quinta do Coirelo

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / Lagos da Beira

Longitude

-7.82650

Latitude

40.36240

Região Hidrográfica

RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

134 :: Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

04MON0616 :: Rio Cobral

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

4.5

Diâmetro máximo (mm)

2000.0

Revestimento:
Tipo

Betão

Diâmetro máximo da coluna (mm)

2000.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível
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Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

11.0

Volume máximo anual (m3)

90000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

9000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de painéis de partículas de madeira

CAE Principal

16211 : Fabricação de painéis de partículas de madeira

Atividades de outro tipo
Sistema de combate a incendio

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 Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A012705.2014.RH4.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
9000 (m3)

Volume
Programa de autocontrolo a implementar

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

A Administradora Regional da ARH do Centro
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada
no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.010891.2019.RH4A
Utilização n.º: A009292.2019.RH4A
Início: 2019/06/07

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00032085

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Arauco Portugal, SA

Idioma

Português

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Localidade*

Mangualde

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Furo - Sonae Arauco (Quinta de Salgodins 1)

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta dos Salgodins

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / São Paio de Gramaços

Longitude

-7.831580

Latitude

40.351820

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

PT04MON0625 :: Rio de Cavalos

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTA0X2RH4 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO MONDEGO

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|_|

Empresa executora da pesquisa
Empresa executora da pesquisa licenciada

|X|
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Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

174.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0

Nº ralos

5

Localização dos ralos (m)

20;152

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

174.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

7.5

Caudal máximo instântaneo (l/s)

1.390

Volume máximo anual (m3)

36000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabrico de painéis de aglomerado de partículas de madeira

CAE Principal

16213 : Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis

Atividades de outro tipo
Sistema de combate a incêndio.

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

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A010554.2018.RH4A.
2ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada de 20/9/2018 a 28/11/2018, de acordo com o Relatório de execução dos
trabalhos aprovado pela entidade licenciadora.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

3000 (m3)

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.010893.2019.RH4A
Utilização n.º: A009303.2019.RH4A
Início: 2019/06/07

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00032085

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Arauco Portugal, SA

Idioma

Português

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Localidade*

Mangualde

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Furo - Sonae Arauco (Quinta de Salgodins 3)

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta dos Salgodins

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / São Paio de Gramaços

Longitude

-7.829750

Latitude

40.352070

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

PT04MON0625 :: Rio de Cavalos

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTA0X2RH4 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO MONDEGO

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|_|

Empresa executora da pesquisa
Empresa executora da pesquisa licenciada

|X|
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Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

198.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0

Profundidade do sistema de extração (m)

190.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

20.0

Nº ralos

4

Localização dos ralos (m)

32;105

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

198.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

7.5

Caudal máximo instântaneo (l/s)

1.390

Volume máximo anual (m3)

36000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabrico de painéis de aglomerado de partículas de madeira

CAE Principal

16213 : Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis

Atividades de outro tipo
Sistema de combate a incêndio

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

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A010560.2018.RH4A.
2ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada de 6/10/2018 a 28/11/2018, de acordo com o Relatório de execução dos
trabalhos aprovado pela entidade licenciadora.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

3000 (m3)

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.010676.2018.RH4A
Utilização n.º: A010558.2018.RH4A
Início: 2018/07/11
Validade: 2019/07/10

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

Identificação
Código APA

APA00032085

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Arauco Portugal, SA

Idioma

Português

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Localidade*

Mangualde

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Furo - Sonae Arauto (Quinta de Salgodins 2)

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta dos Salgodins

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / São Paio de Gramaços

Longitude

-7.83066

Latitude

40.35376

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Mondego

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|_|

Empresa executora da pesquisa
Empresa executora da pesquisa licenciada

|X|

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

200.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0
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Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

200.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

11.0

Volume máximo anual (m3)

120000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

12000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabrico de painéis de aglomerado de partículas de madeira

CAE Principal

16213 : Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis

Atividades de outro tipo
Sistema de combate a incêndio

Condições Gerais
1ª A pesquisa de águas subterrâneas terá de ser executada num prazo de 1 ano a contar da data de emissão da presente
autorização.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações
que à presente autorização sejam aplicáveis.
3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à área onde se está a executar a pesquisa ou onde existe a captação e equipamentos a ela associados.
4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão deste título, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
5ª A presente autorização pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º, 29º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
6ª Este título só poderá ser transmitido mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
7ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular desta autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente
que afete o estado das águas.
10ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
11ª O titular desta autorização deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças
exigíveis por outras Entidades.

Condições Específicas
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1ª A obra de pesquisa e construção da captação só pode ser realizada por empresas devidamente licenciadas ao abrigo do DecretoLei n.º 133/2005, de 16 de agosto.
2ª O titular obriga-se a comunicar à entidade licenciadora as datas de início e conclusão dos trabalhos.
3ª O titular deverá respeitar outras utilizações devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização local dos recursos
hídricos.
4ª O titular obriga-se a manter a obra em bom estado de conservação e limpeza.
5ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
6ª Seja qual for a finalidade da obra de pesquisa, tem de proceder-se de modo que não haja poluição química ou microbiológica da
água dos aquíferos a explorar, quer por infiltração de águas de superfície ou de escorrências, quer por mistura de águas
subterrâneas de má qualidade, usando para o efeito técnicas adequadas.
7ª Os poços ou furos de pesquisa e eventual captação de águas repuxantes são, sempre que possível, munidos de dispositivos que
impeçam o desperdício da água.
8ª Na tampa de proteção do furo, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com
ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da
água.
9ª Se a captação que venha a ser construída no âmbito desta autorização estiver a uma distância inferior de 100 m de outras
existentes, os ensaios de caudal a realizar devem ser acompanhados de leituras piezométricas nas captações vizinhas e
devidamente fiscalizados por técnicos da entidade licenciadora.
10ª No caso da pesquisa resultar negativa ou houver necessidade da sua substituição, em virtude de erro técnico, o titular é
responsável por garantir a cimentação da perfuração, com calda de cimento e/ou argila, de modo a restituir o terreno à situação
inicial, conforme previsto na alínea c) do número 2 do artigo 41º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, comunicando a
situação à entidade licenciadora.
11ª O titular obriga-se a apresentar, com a conclusão da pesquisa, um relatório final conforme o modelo disponibilizado pela entidade
licenciadora, e a enviá-lo à entidade licenciadora no prazo de 60 dias após a conclusão dos trabalhos, de acordo com o n.º 3 do
artigo 41º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
12ª A não entrega do relatório de pesquisa dá origem à revogação do presente título.
13ª A extração de água só pode ter início após a aprovação do relatório e envio de título actualizado no qual conste os novos dados de
caracterização da captação.
14ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado.

Outras Condições
1ª Deverá ser efetuado o isolamento/cimentação do espaço anular entre a perfuração e o revestimento do furo, até uma profundidade
que garanta o isolamento do furo.

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

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.016420.2014.RH4
Utilização n.º: A012705.2014.RH4
Início: 2014/10/03

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Indústria PCDM OH

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Localização
Designação da captação

Sonae Industria

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta do Coirelo

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / Lagos da Beira

Longitude

-7.82650

Latitude

40.36240

Região Hidrográfica

RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

134 :: Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

04MON0616 :: Rio Cobral

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

A0x2RH4 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

120.0

Diâmetro máximo (mm)

180.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

15.0
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Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

11.0

Volume máximo anual (m3)

90000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

9000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de painéis de partículas de madeira

CAE Principal

16211 : Fabricação de painéis de partículas de madeira

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.
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15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A003616.2013.RH4.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
9000 (m3)

Volume
Programa de autocontrolo a implementar

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

A Administradora Regional da ARH do Centro
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada
no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.016421.2014.RH4
Utilização n.º: A012707.2014.RH4
Início: 2014/10/03

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Indústria PCDM OH

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Localização
Designação da captação

Sonae Industria

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta da Poça

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / São Paio de Gramaços

Longitude

-7.83840

Latitude

40.35030

Região Hidrográfica

RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

134 :: Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

04MON0625 :: Rio de Cavalos

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

A0x2RH4 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

78.0

Diâmetro máximo (mm)

180.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

15.0
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Revestimento:
Tipo

PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Volume máximo anual (m3)

10000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de painéis de partículas de madeira

CAE Principal

16211 : Fabricação de painéis de partículas de madeira

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.
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15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A003615.2013.RH4.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
1000 (m3)

Volume
Programa de autocontrolo a implementar

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

A Administradora Regional da ARH do Centro
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada
no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.016422.2014.RH4
Utilização n.º: A012708.2014.RH4
Início: 2014/10/03

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Indústria PCDM OH

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Localização
Designação da captação

Sonae Industria

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta da Poça

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / São Paio de Gramaços

Longitude

-7.83140

Latitude

40.35060

Região Hidrográfica

RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

134 :: Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

04MON0625 :: Rio de Cavalos

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

125.0

Diâmetro máximo (mm)

180.0

Profundidade do sistema de extração (m)

120.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

15.0

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)

1.0

Volume máximo anual (m3)

10000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de painéis de partículas de madeira

CAE Principal

16211 : Fabricação de painéis de partículas de madeira

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 Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A003612.2013.RH4.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
1000 (m3)

Volume
Programa de autocontrolo a implementar

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

A Administradora Regional da ARH do Centro
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada
no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.016775.2021.RH4A
Utilização n.º: A013812.2021.RH4A
Início: 2021/08/09

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00032085

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Arauco Portugal, SA

Idioma

Português

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Localidade*

Mangualde

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Furo Quinta de Salgodins 4

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta dos Salgodins

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / São Paio de Gramaços

Longitude

-7.831454

Latitude

40.350953

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

PT04MON0625 :: Rio de Cavalos

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTA0X2RH4 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO MONDEGO

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|_|

Empresa executora da pesquisa
Empresa executora da pesquisa licenciada

|_|
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Identificação da empresa de pesquisa

UNIFURO, FUROS E BOMBAS LDA

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

150.0

Diâmetro máximo (mm)

220.0

Profundidade do sistema de extração (m)

115.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

15.0

Nº ralos

40

Localização dos ralos (m)

100;88

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

150.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

0.500

Volume máximo anual (m3)

8700.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

980

Nº horas/dia em extração

18

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de painéis de aglomerado de partículas e revestimento de painéis com
papel impregnado

CAE Principal

16213 : Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis

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,
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de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para as finalidades identificadas neste Título, no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.
3ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, devendo enviar à entidade licenciadora os
resultados através do módulo de autocontrolo disponível na plataforma Siliamb, com a periodicidade indicada no título.
4ª Caso venha a surgir conflito no que respeita ao uso da água com outros utilizadores do mesmo aquífero, cujas captações já existam,
localizadas a uma distância inferior a 100 metros da titulada no presente documento, bem como eventual interferência com
captações de abastecimento público, a utilização desta captação será condicionada aos resultados de um estudo hidrogeológico,
com realização de ensaio de caudal, cuja realização ficará a cargo do utilizador, podendo este TURH ser revogado e ser imposta a
reposição da situação inicial do terreno, de acordo com as indicações da autoridade competente.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

980 (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.

Administrador Regional da ARH Centro

Nuno Bravo
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.024860.2020.RH4A
Utilização n.º: A023879.2020.RH4A
Início: 2020/12/13
Validade: 2021/12/13

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

Identificação
Código APA

APA00032085

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Arauco Portugal, SA

Idioma

Português

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Localidade*

Mangualde

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Furo Quinta de Salgodins 4

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Quinta dos Salgodins

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / São Paio de Gramaços

Longitude

-7.831454

Latitude

40.350953

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

PT04MON0625 :: Rio de Cavalos

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTA0X2RH4 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO MONDEGO

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|_|

Empresa executora da pesquisa
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Empresa executora da pesquisa licenciada

|_|

Identificação da empresa de pesquisa

UNIFURO, FUROS E BOMBAS LDA

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

120.0

Diâmetro máximo (mm)

180.0

Profundidade do sistema de extração (m)

100.0

Cimentação anular até à profundidade de (m)

15.0

Nº ralos

40

Localização dos ralos (m)

100;88

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

120.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

5.5

Caudal máximo instântaneo (l/s)

0.500

Volume máximo anual (m3)

3600.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

360

Nº horas/dia em extração

8

Nº dias/mês em extração

25

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de painéis de aglomerado de partículas e revestimento de painéis com
papel impregnado

CAE Principal

16213 : Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis

Condições Gerais
1ª A pesquisa de águas subterrâneas terá de ser executada num prazo de 1 ano a contar da data de emissão da presente
autorização.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações
que à presente autorização sejam aplicáveis.
3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à área onde se está a executar a pesquisa ou onde existe a captação e equipamentos a ela associados.
4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão deste título, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
5ª A presente autorização pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º, 29º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
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de 31 de maio.
6ª Este título só poderá ser transmitido mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
7ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular desta autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente
que afete o estado das águas.
10ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
11ª O titular desta autorização deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças
exigíveis por outras Entidades.

Condições Específicas
1ª A obra de pesquisa e construção da captação só pode ser realizada por empresas devidamente licenciadas ao abrigo do DecretoLei n.º 133/2005, de 16 de agosto.
2ª O titular obriga-se a comunicar à entidade licenciadora as datas de início e conclusão dos trabalhos.
3ª O titular deverá respeitar outras utilizações devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização local dos recursos
hídricos.
4ª O titular obriga-se a manter a obra em bom estado de conservação e limpeza.
5ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
6ª Seja qual for a finalidade da obra de pesquisa, tem de proceder-se de modo que não haja poluição química ou microbiológica da
água dos aquíferos a explorar, quer por infiltração de águas de superfície ou de escorrências, quer por mistura de águas
subterrâneas de má qualidade, usando para o efeito técnicas adequadas.
7ª Os poços ou furos de pesquisa e eventual captação de águas repuxantes são, sempre que possível, munidos de dispositivos que
impeçam o desperdício da água.
8ª Na tampa de proteção do furo, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com
ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da
água.
9ª Se a captação que venha a ser construída no âmbito desta autorização estiver a uma distância inferior de 100 m de outras
existentes, os ensaios de caudal a realizar devem ser acompanhados de leituras piezométricas nas captações vizinhas e
devidamente fiscalizados por técnicos da entidade licenciadora.
10ª No caso da pesquisa resultar negativa ou houver necessidade da sua substituição, em virtude de erro técnico, o titular é
responsável por garantir a cimentação da perfuração, com calda de cimento e/ou argila, de modo a restituir o terreno à situação
inicial, conforme previsto na alínea c) do número 2 do artigo 41º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, comunicando a
situação à entidade licenciadora.
11ª O titular obriga-se a apresentar, com a conclusão da pesquisa, um relatório final conforme o modelo disponibilizado pela entidade
licenciadora, e a enviá-lo à entidade licenciadora no prazo de 60 dias após a conclusão dos trabalhos, de acordo com o n.º 3 do
artigo 41º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
12ª A não entrega do relatório de pesquisa dá origem à revogação do presente título.
13ª A extração de água só pode ter início após a aprovação do relatório e envio de título actualizado no qual conste os novos dados de
caracterização da captação.
14ª A pesquisa não deve ser executada a uma distância inferior a 50 m de qualquer órgão de infiltração de águas residuais com vista a
minimizar a contaminação dos aquíferos.

Outras Condições
1ª Deverá ser efetuado o isolamento/cimentação do espaço anular entre a perfuração e o revestimento do furo até uma profundidade
que garanta o isolamento do furo, e nunca com uma profundidade inferior a 10 metros.
2ª Caso venha a surgir conflito no que respeita ao uso da água com outros utilizadores do mesmo aquífero, cujas captações já existam,
localizadas a uma distância inferior a 100 metros da titulada no presente documento, bem como eventual interferência com
captações de abastecimento público, a utilização desta captação será condicionada aos resultados de um estudo hidrogeológico,
com realização de ensaio de caudal, cuja realização ficará a cargo do utilizador, podendo este TURH ser revogado e ser imposta a
reposição da situação inicial do terreno, de acordo com as indicações da autoridade competente.
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3ª A captação será exclusivamente utilizada para as finalidades identificadas neste Título, no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

Anexos
Elementos do relatório de execução dos trabalhos de pesquisa
Relatório de execução dos trabalhos de pesquisa
O titular obriga-se a apresentar, com a conclusão da pesquisa, um relatório final conforme o modelo disponibilizado pela entidade
licenciadora no sítio www.apambiente.pt (Instrumentos > Licenciamento das Utilizações dos Recursos Hídricos > Formulários), bem
como o formulário de caracterização da captação devidamente preenchido, também disponível no mesmo sítio da Internet, e a envià-los
à entidade licenciadora no prazo de 60 dias após a conclusão dos trabalhos, de acordo com o n.º 3 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.01.001633.2021.RH4A
Utilização n.º: L008195.2021.RH4A
Início: 2021/05/06
Validade: 2031/05/06

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação
Código APA

APA00032085

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Arauco Portugal, SA

Idioma

Português

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Localidade*

Mangualde

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Captação Rio Alva

Tipo de captação

Superficial

Tipo de infraestrutura

Outro

Dominialidade

Domínio Hídrico Público

Meio hídrico

Rio

Margem/Plano de água

Margem direita

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / Penalva de Alva e São Sebastião da
Feira

Longitude

-7.814820

Latitude

40.341630

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Alva

Sub-Bacia Hidrográfica

PT04MON0658 :: Rio Alva

Tipo de massa de água

RIO

Massa de água

PT04MON0658 :: Rio Alva

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|
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Situação da captação

Reforço

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Grupo moto bomba

Energia

Combustíveis fósseis

Potência do sistema de extração (cv)

19.5

Mês de maior consumo

setembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

6000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de paineis aglomerado de partículas

CAE Principal

16213 : Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis

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.
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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.

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

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para as finalidades identificadas neste Título, no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª A captação terá que cessar logo que coloque em risco a manutenção do caudal ecológico aceitável da linha de água em causa.
3ª A captação deverá cessar imediatamente, caso seja definida a prioridade à captação de água para consumo público, de acordo com
o nº 1, do Artigo 64º da Lei 54/2005 de 29/12, na sua redação atual.
4ª Será expressamente proibido a instalação de qualquer equipamento fixo no local, sendo que a captação de água deverá ser
exclusivamente efetuada com recurso a cisterna ou trator com Joper, conforme consta na respetiva memória descritiva
5ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, devendo enviar à entidade licenciadora os
resultados através do módulo de autocontrolo disponível na plataforma Siliamb, com a periodicidade indicada no título.

Anexos

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

6000 (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.
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.01.006182.2021.RH4A
Utilização n.º: L008260.2021.RH4A
Início: 2021/05/07
Validade: 2031/05/07

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação
Código APA

APA00032085

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Arauco Portugal, SA

Idioma

Português

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Localidade*

Mangualde

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Obrigação de correcção de Dados de Perfil

|_|

Localização
Designação da captação

Captação Rio Alva - Ponto 2

Tipo de captação

Superficial

Tipo de infraestrutura

Outro

Dominialidade

Domínio Hídrico Público

Meio hídrico

Rio

Margem/Plano de água

Margem direita

Nut III - Concelho - Freguesia

Pinhal Interior Norte / Oliveira do Hospital / Penalva de Alva e São Sebastião da
Feira

Longitude

-7.841622

Latitude

40.329957

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Alva

Sub-Bacia Hidrográfica

PT04MON0658 :: Rio Alva

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

PTA0X2RH4 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO MONDEGO

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

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|
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Situação da captação

Reforço

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Grupo moto bomba

Energia

Combustíveis fósseis

Potência do sistema de extração (cv)

19.5

Caudal máximo instântaneo (l/s)

4.630

Volume máximo anual (m3)

36000.0

Mês de maior consumo

setembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

6000

Nº horas/dia em extração

12

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

6

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Produção de paineis de partícula de madeira

CAE Principal

16213 : Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis

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.
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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.

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

Outras Condições
1ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, devendo enviar à entidade licenciadora os
resultados através do módulo de autocontrolo disponível na plataforma Siliamb, com a periodicidade indicada no título.
2ª A captação será exclusivamente utilizada para as finalidades identificadas neste Título, no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
3ª Esta licença não dispensa a autorização dos proprietários dos terrenos de acesso ao ponto da captação.
4ª A captação terá que cessar logo que coloque em risco a manutenção do caudal ecológico aceitável da linha de água em causa.

Anexos

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

6000 (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.
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Lista de Abreviaturas
AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA, I.P.

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

ARH

Administração da Região Hidrográfica

BREF

Documento de Referência das Melhores Técnicas Disponíveis

BREF EFS

Documento de Referência sobre as Melhores Técnicas Disponíveis aplicável às Emissões
Resultantes do Armazenamento

BREF ENE

Documento de Referência sobre as Melhores Técnicas Disponíveis aplicável à Eficiência
Energética

BREF ICS

Documento de Referência sobre as Melhores Técnicas Disponíveis aplicável aos Sistemas de
Arrefecimento Industrial

BREF WBP

Documento de Referência sobre as Melhores Técnicas Disponíveis para a produção de painéis
derivados de madeira

CCDR-C

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

EC

Entidade Coordenadora do Exercício da Atividade Económica

ETAR

Estação de Tratamento de Águas Residuais

LER

Lista Europeia de Resíduos

MIRR

Mapa Integrado de Registo de Resíduos

MTD

Melhores Técnicas Disponíveis

PCIP

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PRTR

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes

RAA

Relatório Ambiental Anual

REF ROM

Documento de Referência aplicável à Monitorização de Emissões

REI

Regime das Emissões Industriais

RH

Recursos Hídricos

SILiAmb

Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente

STEG

Sistemas de Tratamento de Emissões Gasosas

TUA

Título Único Ambiental

TURH

Título de Utilização de Recursos Hídricos

VEA

Valor de Emissão Associado

VEA-MTD

Valor de Emissão Associado às Melhores Técnicas Disponíveis

VLD

Valor Limite de Descarga

VLE

Valor Limite de Emissão

