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Nº TUA TUA20211012000379

REQUERENTE Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 501481303

ESTABELECIMENTO GRAVOTEXTIL, SOCIEDADE ACABAMENTOS TEXTEIS S.A.

LOCALIZAÇÃO Travessa da Agrela

CAE 13301 - Branqueamento e tingimento

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

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

PRÉVIAS LICENCIAMENTO CONSTRUÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20200813001143 X X

Alínea b) do 
ponto 8 do 
Anexo II e 
Subalínea ii) da 
alínea b) do 
ponto 4 do artigo 
1.º do RJAIA

12-10-
2021

11-10-
2025

- Sim
Favorável 
condicionad
a

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do Norte

PCIP PL20200813001143 X X

Categoria 6.2 - 
Têxteis com 
capacidade 
instalada: 42,5 
ton/dia

27-10-
2021

25-10-
2029 - Não

Deferimento 
Condiciona
do

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte Menoreti

Sul Gervásio Leite Oliveira

Este Soledade Conceição Pereira Castro

Oeste Gravotêxtil

Área impermeabilizada não coberta (m2) 3 193,00

Área coberta (m2) 10 972,00

Área total (m2) 22 036,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Espaço Residencial Nível II e Actividades Económicas

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

T000078 Cumprimento das Condicionantes da DIA anexa ao TUA Prévio ao licenciamento Relatório de cumprimento da DIA

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

T000079 Cumprimento das Medidas de Minimização constantes da DIA anexa ao TUA Fase de construção Relatório de cumprimento da DIA

LOC1.7 - Localização

 

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

PLIC1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

 

CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000080 Cumprimento das Medidas de Minimização e dos Planos de Monitorização 
constantes da DIA anexa ao TUA

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

T000085 O presente Título Único Ambiental (TUA) resulta de novo pedido de 
licenciamento ambiental, sendo emitido para a instalação no seu todo.

T000006

Após a tomada de conhecimento da decisão PCIP (data da decisão), tomar as 
medidas e ações necessárias com vista ao cabal cumprimento das condições 
impostas no presente TUA e, desde logo no RAA, apresentar demonstração do 
ponto de situação do cumprimento/adaptação atempado às novas condições.

Período de vida da instalação

T000007

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, 
discriminando o número de horas em produção efetiva e em limpeza 
/manutenção (evidenciado as diferentes etapas de processo). Apresentar 
evidências do registo de acordo com o solicitado.

Período de vida da instalação RAA

T000008

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

Período de vida da instalação RAA

T000009

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 
(matériasprimas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de vida da instalação RAA

T000010 Registar os acontecimentos/causas, respetivas consequências, correções e ou 
ações corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de vida da instalação RAA

T000011

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e 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 que, após implementação das ações corretivas no breve 
trecho, seja realizada nova medição para avaliar a eficácia das medidas 
implementadas, no sentido de repor o normal funcionamento da instalação.

Período de vida da instalação RAA

T000012
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 vida da instalação RAA

T000013

Todos os registos, amostragens, análises, medições ou outra documentação 
relevante para o acompanhamento deste TUA, devem ser verificados e 
assinados, 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 vida da instalação RAA

T000014

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 vida da instalação RAA

T000015

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 vida da instalação RAA

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

Apresentar ponto de situação/reavaliação da implementação das MTD 

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000076 previstas no BREF sectorial (BREF TXT) e/ou das medidas/técnicas 
equivalentes; registar as evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas medidas/técnicas [vide Anexo - "MTD BREF TXT 
- Gravotêxtil"].

Período de vida da instalação RAA

T000016

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

Período de vida da instalação RAA

T000017
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 vida da instalação RAA

T000018
Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 3 
anos após a publicação das Conclusões MTD referentes à atividade principal 
da instalação (BREF TXT).

Período de vida da instalação RAA

T000019

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 vida da instalação RAA

T000086

Elaborar o Relatório de Base, de acordo com as Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos relatórios de base - Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 06.05.2014 e Nota Técnica n.º 5/2014 disponível na 
página da APA. A documentação submetida pelo operador neste âmbito 
encontra-se em análise, não sendo ainda possível concluir se a instalação se 
encontra em condições de usufruir da dispensa de apresentação do Relatório 
de Base previsto no Artigo 42º do diploma REI. A conclusão desta análise, 
será aditada ao TUA.

Relatório de Avaliação da 
Necessidade de Elaboração de 
Relatório de Base - em avaliação

De acordo com o parecer da APA a 
emitir quanto ao Relatório de 
Avaliação de Necessidade de 
Relatório de Base

Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

subsidiária(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000020Todas
Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e 
ou subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde 
cada uma é utilizada

Período de vida da instalação RAA

Código Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000021Produto Acabado/ Produzido

Registar o volume mensal/anual de produto acabado 
/produzido, evidenciando a etapa do processo onde cada 
um é produzido. Registar o volume de produção mensal e 
anual efetivados das atividades desenvolvidas (tonelada 
de produto acabado).

Período de vida da instalação RAA

T000022
Perdas de processo/ produto 
não conforme

Registar a produção mensal e anual efetivadas de perdas 
de processo (material têxtil) e produto fora de 
especificação gerado e reincorporado no processo.

Período de vida da instalação RAA

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais
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EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro

/identificação 
da fonte 
atribuído 

pela 
CCDR Altura (m)

Diâmetro 
(m)

Identificação 
das 

unidades 
contribuintes 

para a 
fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt) Combustível

Sistema 
de 

Tratamento 
de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T000088 FF1 FF1 2807 10.000 Râmola 
n.º 2

0,16 Gás 
Natural

T000089 FF2 FF2 12863 10.000 Râmola 
n.º 1

0,16 Gás 
Natural

T000090 FF3 FF3 12861 10.000
Secadeira 
n.º 1 
(nova)

0,45
Gás 
Natural

T000091 FF4 FF4 12862 10.000 Secadeira 
n.º 2

0,30 Gás 
Natural

T000092 FF5 FF5 12865 10.000
Râmola 
n.º 4 
(entrada)

0,11
Gás 
Natural

T000093 FF6 FF6 12866 10.000
Râmola 
n.º 4 
(saída)

0,11
Gás 
Natural

T000094 FF7 FF7 12864 10.000 Râmola 
n.º 3

0,11 Gás 
Natural

T000095 FF8 FF8 12860 10.000

Caldeiras 
n.º 1 e 2 
(Morisa e 
LG)

7,05 Gás 
Natural

T000096 FF9 FF9 13665 10.000 Râmola 
n.º 5

0,20 Gás 
Natural

T000097 FF10 FF10 16330 13.300 Râmola 
n.º 6

0,20 Gás 
Natural

T000098 FF11 FF11 16331 11.300

ECO 1 
(Sistema 
de 
aproveitamento)

Não 
aplicável

T000099 FF12 FF12 16332 11.300

ECO 2 
(Sistema 
de 
aproveitamento)

Não 
aplicável

T000100 FF13 FF13 17283 20.000 Cogeração 1,40 Gás 
Natural

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

EXP4 - Ar

EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000102
FF1-2; FF5-
7 e FF9

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000101
FF1-2; FF5-
7 e FF9

Carbono 
Orgânico 
Total (COT)

200 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000103
FF1-2; FF5-
7 e FF9

Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000106 FF3 e FF4

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000105 FF3 e FF4
Carbono 
Orgânico 
Total (COT)

200 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000107 FF8
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

200 mg/Nm3 Trienal 3.0

Quadro 6 do 
anexo III do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018 
de 11 de 
junho

T000108 FF8
Carbono 
Orgânico 
Total (COT)

200 mg/Nm3 Trienal 3.0

Quadro 6 do 
anexo III do 
Decreto-Lei 
n.º 39/2018 
de 11 de 
junho

T000109 FF8
Monóxido de 
Carbono 
(CO)

Sem VLE mg/Nm3 Trienal 3.0

N.º 3 do 
Artigo 13.º 
do Decreto- 
Lei n.º 39 
/2018, de 11 
de junho

T000122 FF10

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 Trienal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000123 FF10
Carbono 
Orgânico 
Total (COT)

200 mg/Nm3 Quinquenal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000124 FF10
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 Quinquenal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000125 FF11 e FF12

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 Quinquenal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000126 FF11 e FF12
Carbono 
Orgânico 
Total (COT)

200 mg/Nm3 Quinquenal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000127 FF11 e FF12
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 Quinquenal
sem teor de 
O2 de 
referência

Quadro 13 
da Portaria 
n.º 190-B 
/2018, de 2 
de julho

T000110 FF13
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 Bianual 15.0

Quadro 11 
do Decreto- 
Lei n.º 39 
/2018, de 11 
de junho

T000114 FF13
Monóxido de 
Carbono 
(CO)

450 mg/Nm3 Trienal 15.0

Quadro 11 
do Decreto- 
Lei n.º 39 
/2018, de 11 
de junho

T000113 FF13

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis Não 
Metânicos 
(COVNM)

110 mg/Nm3 Quinquenal 15.0

Quadro 11 
do Decreto- 
Lei n.º 39 
/2018, de 11 
de junho

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

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

T000115
O operador deve adaptar-se aos requisitos e obrigações constantes do 
Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho de 2018, relativo ao regime de 
emissões para o ar nos prazos aí definidos.

Período de vida da instalação RAA

T000116 Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de 
emissão de poluentes para a atmosfera

Período de vida da instalação RAA

T000117

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

Período de vida da instalação RAA

T000118

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, expressas 
em massa (ex. kg) por unidade de produção (ex. tonelada de produto 
acabado), incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados.

Período de vida da instalação RAA

T000119
Na fonte pontual FF8, o parâmetro Monóxido de Carbono (CO) não está sujeito 
a VLE. Contudo, os resultados da monitorização devem ser reportados nos 
relatórios de autocontrolo e no RAA.

Período de vida da instalação RAA

T000120

Para as fontes de emissão pontual da instalação, a frequência de 
monitorização dos parâmetros anteriormente definidos, poderá ser alterada 
desde que cumpra os requisitos constantes do art.º 15º do Decreto-lei n.º 39 
/2018, de 11 de junho. O operador deve comunicar a alteração de frequência 
de monitorização (art.º15º do Decreto-Lei n.º 39/2018), em sede de RAA.

Período de vida da instalação RAA

T000128 Próximas datas de monitorização para todos os parâmetros das fontes FF1 a 
FF9: 2024

Período de vida da instalação RAA

T000129 Próximas datas de monitorização para os parâmetros da fonte FF10: COT e 
NOx/NO2 - 2023; PTS - 2024

Período de vida da instalação RAA

T000130 Próximas datas de monitorização para todos os parâmetros das fontes FF11 e 
FF12: 2023

Período de vida da instalação RAA

T000131 Próximas datas de monitorização para os parâmetros da fonte FF13: NOx/NO2 
e CO - 2022; COVNM - 2024

Período de vida da instalação RAA
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EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

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

T000023

Canalizar as emissões difusas de poluentes atmosféricos, desde que seja 
possível confinar essas mesmas emissões, para um ponto de emissão, 
devendo aplicar-se as condições de descarga de poluentes para a atmosfera 
através de uma chaminé de altura adequada para permitir uma boa dispersão 
dos poluentes e salvaguardar o ambiente e a saúde humana.

Período de vida da instalação RAA

Código Código
Tipo de energia 

utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t)
Consumo anual (t

/ano)
N.º Alvará de tanque 
de armazenamento Valores Tep

T000073 CC1 Energia Eléctrica

T000072 CC2 Gás Natural

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

T000024
Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizadas 
(também em TEP) evidenciando, quando possível, os equipamentos/etapas de 
processo onde é utilizada (incluindo geradores de emergência, se aplicável).

Período de vida da instalação RAA

T000025

Registar o consumo específico mensal de energia para as diferentes formas de 
energia utilizadas (expresso em kWh energia / ton de matéria-prima utilizada e 
kWh energia / ton de produto acabado). Deverá ser explicitada a forma de 
cálculo dos valores apresentados.

Período de vida da instalação RAA

T000074
Apresentar a quantidade de energia elétrica produzida, consumida na 
instalação e injetada na rede pública (kWh) relativa à Central de Cogeração a 
Gás Natural.

Período de vida da instalação RAA

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP6 - Energia

EXP6.1 - Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento

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

EXP8 - RH
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EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

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

T000034
Origem - rede pública: registar o consumo mensal /anual de água 
discriminando, quando possível, por utilizações (processo industrial, lavagens 
e consumo doméstico)

Período de vida da instalação RAA

T000035
Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de água por captação e 
discriminando, quando possível, por utilizações (processo industrial, lavagens, 
rega)

Período de vida da instalação RAA

T000036
Registar o consumo específico de água utilizada no processo industrial por 
produto acabado (expresso em m3 de água consumida / ton de produto 
acabado), explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.

Período de vida da instalação RAA

T000037
Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações 
de Utilização dos Recursos Hídricos, para os fins a que se destinam, em anexo 
a este TUA.

Período de vida da instalação RAA

EXP8.4.1 - Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor

Código Código ponto de rejeição Tipo de Origem

Autorização de rejeição 
em sistemas públicos

/terceiros Data Entidade gestora

T000063 ED1 Doméstico+Industrial Sim 05-02-2010 Águas do Norte, S.A.

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

T000065 O operador deverá dar cumprimento às condições impostas no regulamento da 
Entidade Gestora, bem como à licença/autorização de descarga no coletor.

Período de vida da instalação RAA

T000066

Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga impostas à 
instalação pela entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das 
águas residuais, deverá ser incluída a nova autorização/alteração no RAA 
respetivo.

Período de vida da instalação RAA

T000067

Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais tratadas, nos 
termos da autorização da entidade gestora do sistema de recolha e tratamento 
das águas residuais - datas de amostragem, valores de concentração (valores 
médios mensal/anual) de poluentes medidos, carga poluente mensal/anual 
(ton/ano), procedimentos tomados de forma a assegurar a representatividade 
das medições efetuadas e metodologia seguida para o cálculo de todos os 
valores apresentados.

Período de vida da instalação RAA

T000069
Para cada parâmetro monitorizado, indicar as respetivas emissões específicas, 
expressas kg de poluente por tonelada de produto acabado, incluindo a 
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados

Período de vida da instalação RAA

EXP8.1 - RH - Captação

EXP8.4 - RH - rejeição em coletor
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000068 Registar os volumes mensais/anuais de efluente descarregado e das leituras 
do respetivo medidor de caudal.

Período de vida da instalação RAA

T000070

Registar o volume específico (mensal/anual) de águas residuais industriais 
geradas e descarregadas (m3 de efluente por ton de produto acabado), 
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 
apresentados

Período de vida da instalação RAA

EXP10.1.2 - Caraterização do armazenamento temporário dos residuos produzidos no estabelecimento

Código

Código do 
parque de 

armazenamento 
de 

resíduos
Área total 

(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermeabilizada 

(m2) Vedado

Sistema 
de 

Drenagem

Volume 
da bacia 

de 
retenção 

(m3)

Código 
LER 

armazenado

Acondicionamento 
do 

resíduo - 
material 

do 
recipiente

Acondicionamento 
do 

resíduo - 
tipo de 

recipiente

Acondicionamento 
do 

resíduo - 
n.º de 

recipientes

T000026 PA1 100,00 100,00 100,00 Sim Sim

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

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

T000027 Registar os quantitativos de resíduos por LER gerados no processo produtivo 
evidenciando a etapa onde são produzidos.

Período de vida da instalação RAA

T000028 Registar a produção específica de resíduos do processo produtivo (quantidade 
de resíduos gerados por tonelada de produto acabado).

Período de vida da instalação RAA

T000029 Assegurar que nos locais de armazenamento se verifique a disposição dos 
mesmos por tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos LER.

Período de vida da instalação RAA

T000030

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

Período de vida da instalação RAA

T000031 Todo e qualquer resíduo produzido deve ser encaminhado para destino final 
adequado à sua tipologia.

Período de vida da instalação RAA

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade

EXP12 - Ruido
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000121

Realizar nova avaliação de ruído ao abrigo do Regulamento Geral do Ruído 
(DL n.º 9/ 2007, de 17 de Janeiro) após proceder à mudança de local das 
caldeiras do projeto de modo a afastar as mesmas dos recetores sensíveis. 
Enviar à APA o respetivo relatório. Caso da avaliação de ruído se conclua que 
é necessário proceder à implementação de medidas de minimização deverá 
ser apresentado um plano com a calendarização das ações a implementar. 
Após implementação das medidas de minimização deverá efetuar nova 
caracterização de forma a verificar o cumprimento dos critérios de 
incomodidade e de exposição máxima.

3 meses após a receção do relatório.

Código Tipo de desativação

T000051 Total ou parcial

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

T000052 Elaborar e submeter o plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da 
instalação (com 6 meses de 
antecedência).

Plano de desativação total ou parcial

T000053
Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de desativação 
total ou parcial da instalação para aprovação

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

Relatório final de conclusão do plano 
de desativação total ou parcial

T000081

Avaliação à data dos impactes associados e medidas necessárias, tendo em 
consideração a evolução da situação de referência do ambiente, e a 
necessidade de repor/minimizar os impactes do projeto cuja atividade vai 
cessar

Prévia ao inicio da fase de 
desativação

Relatório de cumprimento da DIA

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

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC1 - Tipo de desativação

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação
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Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

T000054

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

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb (até 50 
MB por upload).

1º RAA referente ao ano de 
2022. RAA seguintes: Até 30 
de junho de cada ano, 
reportando-se às condições do 
ano anterior.

APA

T000055 Relatório de Base

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o email 
ippc@apambiente.pt. 
Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 
06.05.2014

De acordo com o parecer da 
APA a emitir quanto ao 
Relatório de Avaliação de 
Necessidade de Relatório de 
Base

APA

T000056
Registo Europeu de Emissões 
e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário Único (PRTR)

PRTR a submeter anualmente 
em data a definir 1º PRTR a 
submeter no ano seguinte ao 
início de exploração e 
seguintes em data a definir

APA

T000057 Emissões Ar
SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões

Monitorização pontual: 
comunicação até 45 dias 
seguidos contados a partir da 
data da realização da 
monitorização. O conteúdo dos 
relatórios de autocontrolo e a 
comunicação dos resultados 
das monitorizações devem ser 
efetuados de acordo com a 
Portaria n.º 221/2018, de 01 
/08. Até à operacionalização 
da plataforma eletrónica única 
de comunicação de dados e 
ao abrigo do previsto no art.º 
41º do DL n.º 39/2018, deve 
ser seguido o procedimento 
transitório publicado no portal 
da APA

CCDR-Norte

T000058 MIRR/MRRU

Proceder ao registo de 
residuos (produzidos e 
geridos) no Sistema Integrado 
de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER), (MRRU e
/ou MIRR, conforme aplicável), 
suportado pelo Sistema 
Integrado de Licenciamento 
Ambiental (SILIAmb).

No período definido pela APA APA

T000059
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 e IGAMAOT

T000060
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 Norte

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

T000061 Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

meses de antecedência. APA

T000062
Relatório Final de Conclusão 
do Plano de Desativação total 
ou parcial

Formato digital em 
conformidade com a 
metodologia legalmente 
imposta.

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

APA

T000082

Relatório de Cumprimento da 
DIA. A estrutura e conteúdo 
deste relatório e dos relatórios 
de monitorização, a apresentar 
em fase de Pós-AIA, devem 
obedecer às normas técnicas 
constantes no anexo V da 
Portaria n.º 395/2015, de 4 de 
novembro

Formato digital ou através de 
e-mail para geral@ccdr-n.pt 
até 10 MB.

Anualmente CCDR-Norte

T000083

Relatório de Auditoria de AIA 
(artigo 27.º do RJAIA). Os 
respetivos Relatórios de 
Auditoria devem seguir o 
modelo publicado no portal da 
APA e serem remetidos pelo 
Proponente à Autoridade de 
AIA, no prazo de 15 dias úteis 
após a sua apresentação pelo 
verificador.

Formato digital ou através de 
e-mail para geral@ccdr-n.pt 
até 10 MB

Até três anos após a emissão 
da DIA

CCDR-Norte

Código Ficheiro Descrição

T000084 AIA_16_2020_Gravotextil_DIA.pdf Declaração de Impacte Ambiental

T000075 MTD BREF TXT - Gravotêxtil.pdf MTD BREF TXT - Gravotêxtil

T000038 TURH AC1 - A006725.2019.RH2.pdf TURH AC1 - A006725.2019.RH2

T000039 TURH AC2 - A006724.2019.RH2.pdf TURH AC2 - A006724.2019.RH2

T000040 TURH AC3 - A006726.2019.RH2.pdf TURH AC3 - A006726.2019.RH2

T000041 TURH AC4 - A006723.2019.RH2.pdf TURH AC4 - A006723.2019.RH2

T000042 TURH AC5 - A006957.2019.RH2.pdf TURH AC5 - A006957.2019.RH2

T000043 TURH AC6 - A006727.2019.RH2.pdf TURH AC6 - A006727.2019.RH2
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Código Ficheiro Descrição

T000044 TURH AC7 - A006728.2019.RH2.pdf TURH AC7 - A006728.2019.RH2

T000045 TURH AC8 - A006729.2019.RH2.pdf TURH AC8 - A006729.2019.RH2

T000046 TURH AC9 - A006730.2019.RH2.pdf TURH AC9 - A006730.2019.RH2

T000047 TURH AC10 - A006753.2019.RH2.pdf TURH AC10 - A006753.2019.RH2

T000048 TURH AC11 - A006731.2019.RH2.pdf TURH AC11 - A006731.2019.RH2

T000049 TURH AC12 - A006754.2019.RH2.pdf TURH AC12 - A006754.2019.RH2

T000050 TURH AC13 - A006732.2019.RH2.pdf TURH AC13 - A006732.2019.RH2

T000071 Termo de Autorização Águas do Norte.pdf Termo de Autorização Águas do Norte
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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

  

Designação do projeto 
Licenciamento do Estabelecimento Industrial da 

Gravotêxtil, Sociedade de Acabamentos Têxteis, S.A  

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de Execução 

Tipologia do projeto 

Alínea b) do ponto 8 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
com as alterações e redação produzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 
de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 
de junho, pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro e pelo Decreto-
Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro. 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Subalínea ii) da alínea b) do ponto 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, com as alterações e redação produzidas pelos Decreto-Lei 
n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei 
n.º 37/2017, de 2 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro e 
pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro. 

Localização (freguesia e 
concelho) 

Freguesia de Fafe, Concelho de Fafe 

Identificação das áreas 
sensíveis 

---------------------------- 

Proponente Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A 

Entidade licenciadora IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e Inovação 

Autoridade de AIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

 

Descrição sumária do 
projeto  

Antecedentes 

A Gravotêxtil, S.A. foi fundada em 1984 apresentando como atividade principal 

a gravação de quadros para estamparia. 

De acordo com a informação constante no EIA desde abril de 1988 que a 

Gravotêxtil diligencia junto da Câmara Municipal a nível urbanístico e a nível 

industrial junto do IAPMEI, IP., a fim de regularizar a sua situação sem, contudo, 

lograr o licenciamento da atividade dado que o edifício do estabelecimento 

industrial da Gravotêxtil – Sociedade de Acabamentos Têxteis, S.A. não possui 

licença de utilização camarária. 

Em 1991, os serviços que a empresa prestava passaram a ser, 

predominantemente, desencolagem e branqueação de malhas, uma vez que o 

http://www.ccdr-n.pt/
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tingimento tinha uma representatividade baixa naquela época. Nesse sentido 

foi então, gradualmente, substituindo o seu parque de máquinas de forma a 

aumentar a sua capacidade produtiva que, consequentemente, aumentou a 

produção da empresa e originou com que o serviço de tingimento fosse a 

operação mais representativa. 

Este aumento da capacidade produtiva foi sendo acompanhado por sucessivas 

alterações/construções nas infraestruturas e edifícios onde a indústria se 

encontra instalada. 

Em abril de 2017 é requerido junto da Câmara Municipal de Fafe a deliberação 

do interesse público, ao abrigo do regime especial de licenciamento RERAE. 

Em julho de 2017 é emitida a Declaração de Interesse Público, tendo sido neste 

mês solicitada a regularização ao abrigo do regime especial de licenciamento 

– RERAE. 

O presente projeto viabilizará uma mudança estratégica no negócio da 

Gravotêxtil ao visar a legalização de todo o Projeto existente, permitindo o a) 

acesso a novas certificações, cujo requisito legal é a licença de exploração, b) 

ampliação da zona de armazenagem e da área de acabamentos físicos. 

 

 

Localização 

 

O projeto em avaliação situa-se na Freguesia e Concelho de Fafe, Distrito de 

Braga, NUT III Ave que por sua vez se enquadra na NUT II Região Norte. 

http://www.ccdr-n.pt/
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Figura 1 - Localização do Projeto no contexto nacional e regional (Resumo Não 
Técnico – Figura 2) 

 

Figura 2 - Localização do Projeto no contexto do município de Fafe (Relatório Síntese 
- Figura 7) 
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Descrição do projeto 

 

A Gravotêxtil é uma unidade industrial de tinturaria e acabamento de malha. O 

Projeto agora em sede de AIA encontra-se em fase de execução e tem como 

objetivos: 

- Licenciar toda a unidade fabril, que inclui todos os edifícios já edificados; 

- Licenciar a pequena ampliação a construir, que se destina a um aumento 

da capacidade de armazenamento (malha) e a área de acabamento para 

aumento. 

A realização do EIA faz parte do processo de licenciamento industrial do tipo 1, 

de acordo com as normas disciplinadoras de exercício da atividade industrial, 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio relativo ao Sistema da 

Indústria Responsável, SIR. Associadamente, o Projeto é abrangido pelo 

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, relativa às emissões industriais 

(Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, PCIP). 

As atuais instalações dispõem de uma área total de 22.036,00 m2, dos quais 

10.847,00 m2 são área de implantação.  

 

Figura 3 - Layout do Projeto (Relatório Síntese - Figura 17) 

http://www.ccdr-n.pt/
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A Gravotêxtil presta serviços de branqueamento e tingimento e acabamento de 

algodão, viscose, modal, poliéster, misturas entre elas e mistura com elastano 

e a capacidade instalada do Projeto é de 42,5 ton/dia. 

As principais matérias-primas utilizadas pela Gravotêxtil são produtos 

químicos (corantes, auxiliares e sódicos), cones de cartão e manga plástica. 

O processo produtivo da Gravotêxtil é constituído pelas seguintes etapas: 

 Receção da encomenda pelo departamento de encomendas. Se a 

encomenda é aceite, o cliente entrega os rolos de malha em cru no 

armazém; 

 Tingimento - tem como objetivo conferir à malha uma cor uniforme em 

toda a sua extensão. O processo de tingimento pode ser dividido em 

quatro etapas: preparação ao tingimento, tingimento, hidroextracção e 

abertura e secagem; 

 Cardagem - esta operação de acabamento permite a formação de uma 

camada de pelo à superfície da malha, melhorando assim as 

propriedades de isolamento térmico e o toque; 

 Revista final/Enrolamento - tem como objetivo efetuar o último controlo 

de qualidade à malha. Esta fase é constituída pelas operações revista 

final, enrolamento e embalagem; 

 Expedição - que consiste em enviar para o cliente a encomenda 

solicitada. 

Atualmente, o estabelecimento industrial possui um número total de 127 

colaboradores (117 funcionários do Projeto e mais 10 funcionários provenientes 

de uma empresa de trabalho temporário). 

A unidade industrial labora vinte e quatro (24) horas por dia durante cinco (5) 

dias úteis por semana em regime de três (3) turnos rotativos na área de 

produção. Exceção feita aos serviços administrativos que laboram num regime 

de turno normal, durante cinco (5) dias por semana. 

http://www.ccdr-n.pt/
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No que se refere à acessibilidade o município de Fafe situa-se a 42 km da 

capital de distrito, Braga, e a 68 km do Porto. O concelho é servido por uma 

auto-estrada, a A7, e uma variante de ligação a Guimarães. 

Situa-se também relativamente próximo do Aeroporto do Porto e do Porto de 

Leixões. Isto permite uma grande facilidade de acesso quer aos centros 

urbanos, quer às principais infraestruturas portuárias. 

 

 

Síntese do procedimento 

Foi esta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) notificada 

pela Autoridade Nacional do Licenciamento Único de Ambiente (ANLUA) – Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) – de que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

supracitado havia sido submetido via plataforma LUA, tendo-se constituído como 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), atento ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação e alterações 

produzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, 

de 27 de agosto, Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 

de dezembro – Regime Jurídico de AIA (RJAIA). A documentação foi distribuída a 

26 de agosto de 2020, tendo, assim, o procedimento sido instruído a 27 de agosto 

de 2020, pelo que decorre, atualmente, a fase final de avaliação do EIA. 

O EIA, apresentado em fase de Projeto de Execução, diz respeito ao 

“Licenciamento do Estabelecimento Industrial da Gravotêxtil, Sociedade 

Acabamentos Têxteis, S.A.”, localizado na Freguesia de Fafe, Concelho de Fafe. 

Este projeto, cujo proponente é a empresa Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos 

Têxteis, S.A., tem enquadramento na subalínea ii) da alínea b) do ponto 4 do artigo 

1.º do RJAIA, e na alínea b) do ponto 8 do Anexo II, por se tratar de “Tratamento 

inicial (lavagem, branqueamento, mercerização) ou tintagem de fibras ou têxteis”, 

cuja capacidade de produção é igual ou superior a 10 t/dia. 

Trata-se de um processo de Licenciamento Único Ambiental (LUA) integrado 

estando em curso os procedimentos de AIA e Prevenção e Controlo Integrados da 

Poluição (PCIP). A entidade coordenadora deste procedimento integrado é a APA, 

na qualidade de Autoridade Nacional do LUA.  

http://www.ccdr-n.pt/
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A entidade coordenadora do licenciamento é o IAPMEI - Agência para a 

Competitividade e Inovação, I.P. 

A CCDR-N, enquanto Autoridade de AIA (AAIA), de acordo com o disposto no ponto 

2 do artigo 9.º do RJAIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), 

constituída pelas seguintes entidades: 

• CCDR-Norte 

– Engª Luísa Queirós (Presidente da CA) e Arqt.ª Rosário Magalhães 

(responsável pela avaliação do Resumo Não Técnico); 

– Técnicos especialistas em avaliação ambiental, em termos Socioeconomia, 

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, Ordenamento do Território e 

Uso do Solo, Resíduos, Ruído e Qualidade do Ar, ao abrigo das alíneas a) e k); 

• Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região 

Hidrográfica do Norte (APA/ARH-Norte), nos termos da alínea b); 

• Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-Norte), nos termos da alínea 

d); 

• IAPMEI, I.P. – Agência para a Competitividade e Inovação, nos termos da 

alínea h); 

• Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), ao abrigo da 

alínea i), em matéria de Saúde Humana; 

• Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Alterações 

Climáticas (APA/DAC), ao abrigo da alínea j), em matéria de Alterações 

Climáticas; 

• Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ao abrigo 

da alínea k), em matéria de Análise de Riscos. 

A CCDR-Norte encontra-se representada na CA pelos seguintes técnicos: Engª 

Luísa Queirós, Arqª Rosário Magalhães, Dr. Rui Fonseca, Eng.ª Isabel Presa, Eng. 

Luís Santos, Eng. Miguel Catarino e Drª Manuela Novais. A Sra. Arqta. Rosário 

Magalhães é a técnica da CCDR-N nomeada para avaliar o RNT. Contudo, a 

promoção da Consulta Pública e a elaboração do respetivo Relatório, por se tratar 

http://www.ccdr-n.pt/


 

  

RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251. 4150-304 PORTO . TEL.: +351 226 086 300  - E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT . WWW.CCDR-N.PT                                                                   DIA 
8/20 

de um procedimento integrado de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), é da 

responsabilidade da entidade coordenadora deste procedimento LUA, a APA, na 

qualidade de Autoridade Nacional do LUA. 

A ANEPC nomeou o Sr. Eng. João Crisóstomo, do Comando Distrital de Operações 

de Socorro de Braga, e em sua suplência a Sra. Eng.ª Isabel Santana, da Direção 

Nacional de Planeamento de Emergência. 

A APA/ARH-Norte está representada na CA pelo Sr. Dr. Carlos Leite Amor. 

A DRC-Norte está representada na CA pelo Sr. Dr. Pedro Faria. 

O IAPMEI designou como representante o Sr. Eng. Carlos Silva. 

A APA/DAC está representada pela Srª. Drª Patrícia Gama. 

A ARS-Norte não comunicou qualquer nomeação até à presente data. 

O representante da DRCN informou por e-mail que, no que se refere ao descritor 

património cultural, não existem condicionamentos ao projeto pelo que a DRCN 

não participará na avaliação do mesmo. 

Apesar de ter nomeado representante, o IAPMEI não se pronunciou no âmbito do 

presente processo. 

De acordo com o estipulado no ponto 7 do artigo 14º do RJAIA, e tendo o 

procedimento sido instruído a 27 de agosto de 2020, o prazo previsto para a CA se 

pronunciar sobre a conformidade do EIA do projeto em avaliação terminava a 15 

de outubro de 2020. 

Atendendo ao disposto no ponto 6 do mesmo artigo, a AAIA convidou o Proponente 

a efetuar a apresentação do projeto e respetivo EIA à CA, em reunião que decorreu 

no dia 18 de setembro de 2020. 

Face à avaliação da conformidade do EIA efetuada pela CA, e sem prejuízo dos 

esclarecimentos prestados no âmbito da reunião referida, verificou-se a 

necessidade de obter, formalmente, esclarecimentos/informação adicional sobre 

determinados aspetos do projeto e do EIA, pelo que, ao abrigo do ponto 9 do artigo 

14.º citado, se emitiu um Pedido de Elementos Adicionais (PEA) para efeitos de 

avaliação de conformidade do EIA, a 23 de setembro de 2020, tendo o prazo do 

http://www.ccdr-n.pt/
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procedimento de AIA sido suspenso nesta data. A data limite estipulada para 

resposta ao PEA foi o dia 26 de novembro de 2020. 

Os elementos adicionais foram submetidos na Plataforma SILiAmb, pelo 

proponente, a 29 de junho de 2021, após autorização válida de prorrogação do 

prazo estipulado. 

A CA avaliou a resposta ao PEA em complemento com toda a informação anterior, 

tendo determinado que da análise global, se verificou que os documentos se 

encontravam corretamente organizados no que respeita ao exercício da Avaliação 

de Impacte Ambiental, estando de acordo com as disposições legais em vigor 

nesta área, e preenchendo, na generalidade, os requisitos do índice de matérias a 

analisar, permitindo uma adequada avaliação, e sistematização e organização dos 

documentos, quer para a análise pela Comissão de Avaliação (CA), quer para a 

consulta pública. 

Assim, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, 

de 31 de outubro, com a redação e alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 

47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto, Lei nº 37/2017, 

de 2 de junho, e Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, face ao disposto no 

ponto 10 do artigo 14.º, e face ao Anexo V do diploma mencionado, e face ao 

resultado de avaliação realizado pela CA, a AAIA declarou, a 12 de julho de 2021, a 

conformidade do EIA (cópia em anexo), pelo que o procedimento de AIA prosseguiu 

a sua tramitação nos moldes previstos na legislação, sendo a data limite para a 

sua conclusão o dia 6 de outubro de 2021. 

A Consulta do Público decorreu entre os dias 20 de julho de 2021 e 30 de agosto 

de 2021, num total de 30 dias úteis de consulta. Durante este período de Consulta 

Pública não foi registada qualquer participação. 

A CA efetuou uma visita ao local do projeto no dia 20 de julho de 2021, tendo sido 

acompanhada pelo Proponente e representantes da Equipa de consultoria 

ambiental.  

Ao abrigo do ponto 11 do artigo 14.º do RJAIA, foi solicitado parecer à Câmara 

Municipal de Fafe, conforme documento anexo. Até ao término do Parecer Final da 

CA não foi acusada a resposta a esta solicitação. 

http://www.ccdr-n.pt/
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Tendo-se verificado, quer através do descrito no EIA, quer na própria visita ao 

local do projeto, que parte do projeto objeto desta avaliação se encontra 

executado, será remetida comunicação à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, 

do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT). 

O EIA, elaborado pelas empresas de consultoria ambiental PRO-C, Unipessoal, 

Lda. e pela Floradata – Biodiversidade, Ambiente e Recursos Naturais, Lda., foi 

realizado entre julho de 2019 e agosto de 2020, e é constituído pelos seguintes 

volumes: Resumo Não Técnico (RNT); Relatório Síntese; Anexos PE, Anexos do 

Relatório Síntese e Projeto de Execução - Memória Descritiva e Justificativa. O EIA 

integra igualmente a Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais e Anexos, 

datados de junho de 2021. 

O Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação, o Relatório de Consulta Pública 

e a Proposta de DIA foram remetidos ao proponente, a 23 de setembro de 2021 

(correspondendo ao 83º dia do procedimento de AIA), para efeitos de audiência 

prévia, ao abrigo do n.º 1 do artigo 17.º do RJAIA, tendo sido suspenso o prazo do 

procedimento de AIA. Face à data de notificação do Proponente (a 23 de setembro 

de 2021), o prazo limite para apresentação de alegações terminava a 8 de outubro 

de 2021. Nesse dia o Proponente comunicou à Autoridade de AIA a aceitação dos 

termos da proposta de DIA, tendo-se retomando, no dia útil seguinte, a contagem 

do prazo, correspondendo ao 84º dia do procedimento de AIA. 

Assim, e tendo em consideração a suspensão do prazo para efeitos de audiência 

prévia, e a data da comunicação do proponente, a data limite para exaração da DIA 

é o dia 19 de outubro de 2021. 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

Ao abrigo do ponto 11 do artigo 14.º do RJAIA, foi solicitado parecer à Câmara 

Municipal de Fafe que, até à data de conclusão do Parecer Técnico Final da 

Comissão de Avaliação, não se pronunciou. 

 

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, 

de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017, de 

http://www.ccdr-n.pt/
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2 de junho, a Consulta do Público decorreu durante 30 dias úteis, entre os dias 

20 de julho de 2021 e 30 de agosto de 2021. 

Tendo em consideração que este procedimento de AIA ocorre de forma 

integrada na Plataforma SILiAmb, a entidade responsável pela promoção da 

Consulta Pública e pela elaboração do respetivo Relatório é a Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P., na qualidade de Autoridade Nacional do LUA. 

Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer exposição. 

 

Informação das 
entidades legalmente 
competentes sobre a 
conformidade do projeto 
com os instrumentos de 
gestão territorial, as 
servidões e restrições de 
utilidade pública e de 
outros instrumentos 
relevantes 

Considerando a avaliação do descritor Ordenamento do Território do EIA e 

Aditamento, a existência da Ata da Conferência Decisória com decisão 

favorável condicionada – Decreto-lei nº 165/2014, de 5 de novembro (RERAE - 

Regime Extraordinário da Regularização de atividades Económica), realizada 

em 08/04/2021, conclui-se que as questões do Ordenamento do Território já se 

encontram viabilizadas. 

No entanto, o estacionamento privativo e respetivo acesso afetam áreas da 

Reserva Agrícola Nacional do concelho de Fafe, tendo o proponente informado, 

que já solicitou esse parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 

do Norte (ERRAN) e que aguardam por esse parecer. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que: 

 

-Em termos de Qualidade do Ar emite-se parecer final favorável condicionado 

ao cumprimento do plano de monitorização das emissões atmosféricas a que 

estão sujeitas todas as fontes de emissão consideradas no presente estudo 

assim como da implementação de todas as medidas de mitigação a elas 

associadas elencadas no item “Medidas de Minimização” do presente parecer. 

- Em relação ao Ordenamento do Território e à Ocupação do Solo, e para a fase 

de construção, o EIA identificou impactes pouco significativos dado a afetação 

ocorrer apenas na área de edificação da nova ampliação, com uma área de 

ocupação de 125 m2. Para a fase de exploração, os impactes são considerados 

pouco significativos, dado que parte significativa das construções já se 

http://www.ccdr-n.pt/
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encontra edificada pelo que se emite de parecer favorável condicionada à 

obtenção do parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do 

Norte (ERRAN-Norte) dado que o estacionamento privativo e respetivo acesso 

afeta áreas da Reserva Agrícola Nacional do concelho de Fafe. 

- Em relação aos Recursos Hídricos os impactes identificados ocorrem 

essencialmente na fase de exploração e estão relacionados com a captação de 

água e com a eventual contaminação das linhas de água e das águas 

subterrâneas. Deste modo, apesar de o projeto poder induzir impactes 

negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem 

minimizados com a adoção das medidas de minimização elencadas no 

presente documento, pelo que se emite parecer favorável condicionado. 

- No tocante ao Ruído foi efetuada a caracterização acústica para a envolvente 

da unidade, nomeadamente no que concerne ao ruído emitido para o exterior. 

Verificou-se que são cumpridos os níveis de exposição máxima nos dois 

recetores sensíveis selecionados. Relativamente a critério de incomodidade 

ele só é cumprido num dos recetores sensíveis selecionados. Contudo, emite-

se parecer favorável condicionando à aplicação das medidas de minimização 

propostas das quais se destaca “Proceder à mudança de local das caldeiras do 

projeto de modo a afastar as mesmas dos recetores sensíveis, tal como 

previsto”. 

- No que concerne aos Resíduos, verifica-se que com a laboração da unidade 

industrial serão gerados resíduos de tipo industrial que podem ser 

classificados como perigosos e não perigosos. A gestão dos resíduos está 

integrada na gestão global da empresa que privilegia a redução e a valorização 

de todos os resíduos gerados. Encontra-se implementado um sistema de 

recolha seletiva de resíduos e o seu encaminhamento é efetuado de acordo 

com a legislação em vigor. Face ao exposto este descritor mereceu parecer 

favorável. 

- No que respeita à Socioeconomia releva-se como impacte positivo o reforço 

da sustentabilidade da indústria e a manutenção dos postos de trabalho não 

sendo expectáveis impactes negativos significativos na qualidade de vida da 

população com a implementação do presente projeto. Pelo exposto considera-

se ser de emitir parecer favorável ao licenciamento do estabelecimento 

industrial, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização 

propostas no presente documento. 

http://www.ccdr-n.pt/
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-Em termos do fator Riscos, atendendo à existência de projeto de segurança 

contra incêndio e Medidas de Autoproteção e às medidas de minimização e 

mitigação dos riscos propostas a ANEPC emite parecer favorável 

condicionado. 

- No que concerne às Alterações Climáticas considerando que os principais 

pontos relativos aos impactes do projeto nas alterações climáticas e no âmbito 

da adaptação às alterações climáticas foram adequadamente abordados, 

emite-se parecer favorável à concretização do projeto, condicionado à 

implementação das medidas identificadas. 

 

Proposta de Decisão 

Favorável Condicionada 

 

Condicionantes 

1. Obtenção do parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte (ERRAN-Norte) 

no que respeita à afetação de áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional pela execução do 

estacionamento privativo e respetivo acesso 

2. Proceder à mudança de local das caldeiras do projeto de modo a afastar as mesmas dos recetores 

sensíveis, tal como previsto, previamente ao licenciamento do projeto. 

Medidas de minimização 

Fase de Construção 

1. As atividades de construção/montagem de equipamentos deverão ficar confinadas no espaço 

estritamente necessário.  

2. Evitar, sempre que possível, que as movimentações de veículos pesados associados à fase de 

construção circulem nos horários de maior tráfego. 

3. O caderno de encargos para a construção da área de expansão deverá conter uma carta de 

condicionantes a indicar de modo inequívoco os locais onde não se poderão instalar áreas de apoio 

à obra ou de estaleiros, bem como os locais onde será proibida a circulação de veículos e/ou 

equipamentos associados à fase de construção. 
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4. Efetuar escavações de terreno apenas nas áreas realmente necessárias. 

5. Sinalizar e delimitar eventuais áreas de abastecimento, reparação e manutenção de veículos e 

demais equipamentos afetos à obra de demolição. 

6. Evitar a deposição prolongada de resíduos de construção e demolição e efetuar o seu 

encaminhamento correto para destinatários devidamente autorizados. 

7. Sinalizar e delimitar eventuais áreas de abastecimento, reparação e manutenção de veículos e 

demais equipamentos afetos à obra de demolição. 

8. Os trabalhos deverão ser restritos ao período diurno entre as 7h e as 20h, de segunda-feira a 

sexta-feira. Trabalhos adicionais poderão ser executados fora deste horário desde que não resulte 

ruído significativo nos pontos sensíveis mais próximos. 

9. Em caso de tempo muito seco proceder à rega dos percursos efetuados pelos equipamentos de 

movimentação de terras. 

10. Os equipamentos e máquinas a utilizar na construção da obra de expansão deverão ter, sempre 

que aplicável, a marcação CE e estarem devidamente homologados. 

11. Deve ser efetuada a gestão adequada dos resíduos sólidos produzidos na fase de construção, como 

plásticos, resíduos metálicos, entre outros, privilegiando a redução, reciclagem e valorização. 

12. Os óleos e lubrificantes devem ser armazenados corretamente em contentores apropriados e 

enviados para reciclagem e valorização para um destinatário devidamente autorizado. 

13. As operações de manutenção dos equipamentos e máquinas deverão ser efetuadas em locais 

próprios para evitar derrames acidentais de combustíveis e/ou lubrificantes. 

14. Deverão ser selecionadas grelhas de enrelvamento com elevada permeabilidade (pelo menos 70% 

de acordo com a ficha técnica do fabricante). 

15. As grelhas de arrelvamento deverão ser colocadas nos parques de estacionamento e respetivos 

acessos, em solos classificados como REN.  

16. As grelhas de arrelvamento deverão ser colocadas sobre o solo existente mantendo a vegetação 

herbácea existente. 

17. O proponente será responsável pela ministração de uma ação de formação dirigida à equipa de 

trabalho do empreiteiro / empresa de construção sobre o ordenamento do território local onde 

lhes serão explicadas as condicionantes territoriais existentes na envolvente da área de edificação 

(DPH, REN, RAN, outras condicionantes) e das ações que não poderá efetuar nessas áreas. Na ação 

de formação a realizar será ainda entregue aos participantes uma carta de condicionantes a indicar 

de modo inequívoco os locais onde não poderão instalar áreas de apoio à obra ou de estaleiros, 
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bem como os locais onde será proibida a circulação de veículos e/ou equipamentos associados à 

fase de construção. 

18. Implementação de bacias de retenção nas zonas de manuseamento e armazenamento de 

substâncias perigosas na fase de construção. 

19. Implementar e manter em todas as fases do projeto um mecanismo de atendimento ao público para 

esclarecimento de dúvidas, informação, atendimento de eventuais sugestões e reclamações. 

Fase de Exploração 

20. Nas novas admissões de funcionários privilegiar os residentes no município de Fafe, se possível. 

21. Realização de uma ação interna de sensibilização para os relativamente aos benefícios e 

importância da poupança de água, da adequada gestão de resíduos e da correta gestão de 

substâncias químicas perigosas. 

22. Proceder à sensibilização dos colaboradores (àqueles com responsabilidade nessa meteria) sobre 

boas práticas no manuseamento de produtos químicos. 

23. Manter os recipientes com produtos voláteis ou em pó bem fechados;  

24. Manter perto do local de produção as quantidades estritamente necessárias para uso imediato. 

25. Sempre que possível, favorecer a aquisição de equipamento com maior eficiência energética. 

26. Os resíduos não devem ser colocados e armazenados em locais não cobertos, evitando a 

contaminação do solo por ação direta de derrames ou indireta através do processo de lixiviação 

resultante da água das chuvas. 

27. Sinalização adequada dos locais de armazenamento de resíduos, de acordo com a tipologia dos 

resíduos e com referência ao código LER. 

28. Implementação de bacias de retenção nas zonas de manuseamento e armazenamento de 

substâncias perigosas, em reservatórios ou contentores de substâncias perigosas. 

29. Realizar a manutenção dos pavimentos impermeáveis, de forma a evitar o ocorrência de fraturas, 

diminuindo a possibilidade de infiltração de substâncias químicas perigosas resultantes de 

derrames acidentais e/ou lavagens. 

30. Assegurar a separação das substâncias perigosas de outras substâncias e de fontes de ignição. 

31. Existência de kits de derrames e/ou material absorvente operacionais em caso de derrames 

acidentais nos locais de armazenamento e manuseamento de substâncias químicas. 

32. Os resíduos gerados devem enviados para um operador devidamente autorizado. 
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33. Os resíduos não devem ser colocados e armazenados em locais não cobertos, evitando a 

contaminação do solo por ação direta de derrames ou indireta através do processo de lixiviação 

resultante da água das chuvas. 

34. Armazenamento de óleos e lubrificantes usados em contentores adequados e envio para um 

operador autorizado. 

35. Desenvolver as ações necessárias ao acompanhamento dos desenvolvimentos tecnológicos na sua 

área de atividade, privilegiando sempre a implementação de tecnologias mais limpas, bem como a 

seleção de matérias-primas e auxiliares menos perigosas, desde que técnica e economicamente 

viável. 

36. Na eventualidade de ocorrer a necessidade de substituir alguma das grelhas de arrelvamento 

deverá optar-se por material com as mesmas características ou semelhantes. 

37. Implementação de um plano de verificação de fugas, na rede de distribuição de água, na rede de 

drenagem de águas residuais e na rede de águas pluviais até ao prazo limite de um ano após a 

emissão da DIA. 

38. Definir um plano de manutenção adequado para máquinas e equipamentos utilizados, no prazo 

limite de seis meses após a emissão da DIA. 

39. Dar prioridade a equipamentos de menor potência sonora, em situações de instalação de novos 

equipamentos. 

40. Em caso de ocorrência de atividades que possam provocar mais ruído, como por exemplo carga e 

descarga de material, optar por executá-las durante o dia. 

41. Otimização dos consumos de energia, com consequentes efeitos nas emissões de poluentes. 

42. Substituição de combustíveis por fontes renováveis, sempre que técnica e economicamente viável. 

43. Otimização de rotas de distribuição de matérias-primas e produto acabado. 

44. Priorizar meios de transporte com menor fator de emissões. 

45. Implementação das Medidas de autoproteção através da realização de formação sobre os riscos, 

manutenção dos equipamentos de segurança quer preventiva pelo pessoal interno, quer periódica 

por empresas credenciadas para o efeito, teste do plano de emergência interno com a participação 

dos Bombeiros e outras forças de segurança. 

46. Produção de energia térmica através dos dois equipamentos geradores de vapor e produção de 

energia elétrica para autoconsumo através do sistema de cogeração. 

47. Aplicação das MTD referidas no BREF ICS no processo de arrefecimento da etapa de tingimento 

através da água. 
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48. Na aquisição de equipamentos de climatização deve acautelar-se a seleção preferencial de 

equipamentos que utilizem gases fluorados com menor potencial de aquecimento global ou mesmo 

equipamentos que utilizem fluídos naturais. 

49. Nas áreas do perímetro fabril deverá ocorrer uma manutenção periódica da vegetação rasteira e 

arbustiva, sem prejuízo da vegetação ripícola existente nas margens do rio Vizela. 

 

Fase de desativação 

50. Previamente à desativação do projeto, deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para 

aprovação, um Plano de Gestão Ambiental específico para aquela fase. 

 

 

Planos de monitorização/acompanhamento ambiental/outros 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua redação atual), devem 

ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 

consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 

disponível no portal da APA.  

Deve ser realizada uma auditoria durante a fase de preparação e outra três anos após o início da entrada 

em exploração. Considerando que o projeto em avaliação se encontra em fase de exploração, deverá ser 

efetuada uma auditoria três anos após a emissão da DIA. 

Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser remetidos 

pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo verificador.  

 

PMA Recursos Hídricos 

• Pontos de amostragem e localização 

Monitorização da rede de furos de água em quatro pontos de água da rede do Projeto (3 furos - FG01, FG07 

e FG08; e 1 piezómetro - PIE)) e também em 2 pontos no rio Vizela (a montante (RV1) e jusante (RV2) da 

área de projeto, conforme a figura seguinte: 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

- Parâmetros a monitorizar: 

Nível hidrodinâmico/piezométrico (para os furos) 

Níveis de água do rio Vizela (RV1 e RV2) 

Volumes de água extraído nos furos 

pH 

Condutividade Elétrica  

Oxigénio Dissolvido (nos pontos RV1 e RV2) 

 

- Frequência de amostragem:  

As campanhas serão mensais.  
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Recursos hídricos superficiais 

Para a fase de exploração propõe-se, para além da monitorização já referida para os pontos no rio Vizela 

(RV1 e RV2), a elaboração de um plano mensal de registo de consumo de água com origem na rede pública 

de abastecimento. Deverá igualmente ser elaborado um plano mensal de registo de efluente industrial 

descarregado no coletor e realizado o controlo analítico dos parâmetros de descarga de acordo com o 

contrato de autorização de ligação. 

O estudo apresenta ainda a implementação das seguintes Medidas de Gestão Ambiental, para a fase de 

exploração: 

- Elaboração de plano de manutenção preventiva dos equipamentos / estruturas que conduzam água 

subterrânea de modo a garantir que os mesmos funcionam nas devidas condições, evitando fugas. 

- Elaboração de diagramas de fluxo e inventário das utilizações; 

- Sempre que se proceda à instalação de novos equipamentos (ou de substituição de existentes), 

nomeadamente autoclismos e torneiras, os mesmos sejam eficientes do ponto de vista hídrico 

(preferencialmente classe A). 

Qualquer alteração ao Plano de Monitorização (periodicidade, parâmetros, locais) deverá ser submetida a 

parecer prévio da APA, I.P./ARH do Norte. 

 

PMA Qualidade do Ar 

Deverá manter-se o Plano de Monitorização existente para as treze (13) fontes de emissão pontual em 

funcionamento, bem como dar cumprimento à respetiva legislação vigente em matéria de emissões 

atmosféricas no âmbito do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. Contudo, o projeto de alteração da 

unidade industrial em estudo enquadra-se no regime jurídico de prevenção e controlo integrados da 

poluição, pelo que será objeto de um Título Único de Ambiente (TUA). Este definirá com detalhe o programa 

de monitorização das fontes fixas da unidade industrial. Deste modo propõe-se para este fator ambiental 

a monitorização das fontes pontuais, nos moldes que vier a ser definida no TUA, nomeadamente no que se 

refere aos parâmetros a monitorizar em cada fonte fixa, à frequência de amostragem de cada parâmetro e 

aos valores limite de emissão. 

Cada monitorização, deverá cumprir os métodos de medição, recolha e análise das emissões de poluentes 

atmosféricos constantes nas normas europeias, do Comité Européen de Normalisation CEN), ou nacionais. 

A monitorização deve ser efetuada com recurso a laboratório acreditado. 
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Entidade de verificação da 
DIA 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

 

Data de emissão 12 de outubro de 2021 

 

Validade da DIA 

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, com a alteração produzida pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março e Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto, e pela Lei nº. 37/2017, de 2 
de junho, pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro e pelo Decreto-
Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro a presente DIA caduca se, decorridos 
quatro anos a contar da presente data, o proponente não der início à execução 
do respetivo projeto, excetuando-se a situação prevista no n.º 5 do mesmo 
artigo. 

 

Assinatura 

A Diretora de Serviços do Ambiente, 

 

(Paula Pinto) 
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Processo n.º: 450.10.02.02.007808.2019.RH2

Utilização n.º: A006725.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Ponte Nova - Furo 1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Ponte Nova

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197889

Latitude 41.449463

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 90.0

Diâmetro máximo (mm) 190.0

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) 7.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2.000

Volume máximo anual (m3) 57000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

4600

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Textil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A013642.2014.

2ª A captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

3ª A captação será exclusivamente utilizada para USO INDUSTRIAL no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

4ª 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.

5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 4600 (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: 450.10.02.02.007813.2019.RH2

Utilização n.º: A006724.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Ponte Nova - Furo 2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Ponte Nova

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197357

Latitude 41.449784

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 90.0

Diâmetro máximo (mm) 190.0

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) 5.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 4.000

Volume máximo anual (m3) 33000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A013709.2014.

2ª A captação será explorada em harmonia com o estudo hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovada em 24/04/2019 pela
entidade licenciadora.

3ª A captação será exclusivamente utilizada para USO INDUSTRIAL no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

4ª 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.

5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

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: 450.10.02.02.007807.2019.RH2

Utilização n.º: A006726.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Ponte Nova - Furo 3

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Ponte Nova

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197102

Latitude 41.449925

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 120.0

Diâmetro máximo (mm) 190.0

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) 5.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2.000

Volume máximo anual (m3) 70000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

6500

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A013643.2014.

2ª A captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

3ª A captação será exclusivamente utilizada para USO INDUSTRIAL no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

4ª 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.

5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 6500 (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: 450.10.02.02.007815.2019.RH2

Utilização n.º: A006723.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Ponte Nova - Furo 4

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Ponte Nova

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197681

Latitude 41.449454

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 100.0

Diâmetro máximo (mm) 190.0

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) 7.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2.000

Volume máximo anual (m3) 58500.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

4800

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A013644.2014.

2ª A captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

3ª A captação será exclusivamente utilizada para USO INDUSTRIAL no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

4ª 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.

5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 4800 (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: 450.10.02.02.007818.2019.RH2

Utilização n.º: A006957.2019.RH2

Início: 2019/04/30

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Ponte Nova - Furo 5

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Ponte Nova

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197291

Latitude 41.449310

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 100.0

Diâmetro máximo (mm) 190.0

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) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 4.000

Volume máximo anual (m3) 56500.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

5000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 Captação de Água Subterrânea
emitida com o código A013640.2014.

2ª A captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora

3ª A captação será exclusivamente utilizada para USO INDUSTRIAL no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

4ª 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.

5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 5000 (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: 450.10.02.02.011172.2018.RH2

Utilização n.º: A006727.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação FURO 6

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela CAMPO NOVO - LUGAR DE BOUÇAS

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197303

Latitude 41.449242

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 90.0

Diâmetro máximo (mm) 140.0

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) 54000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

5000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

CAE Secundária 13303 : Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

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

3ª 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.

4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 5000 (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: 450.10.02.02.011171.2018.RH2

Utilização n.º: A006728.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação FURO 7

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela CAMPO DA LEIRA DA VEIGA - LUGAR DE BOUÇAS

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.196814

Latitude 41.450283

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 95.0

Diâmetro máximo (mm) 140.0

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) 5.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2000.000

Volume máximo anual (m3) 47000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

4000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

CAE Secundária 13303 : Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
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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 captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

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

3ª 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.

4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 4000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O 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: 450.10.02.02.011170.2018.RH2

Utilização n.º: A006729.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação FURO 8

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Lugar de Bouças

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197106

Latitude 41.449569

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 50.0

Diâmetro máximo (mm) 140.0

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) 7.5

Volume máximo anual (m3) 71000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

6000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

CAE Secundária 13303 : Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

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

3ª 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.

4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

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.

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: 450.10.02.02.011169.2018.RH2

Utilização n.º: A006730.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação FURO 9

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela CAMPO DE ALTO ABAIXO - LUGAR DE BOUÇAS

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197136

Latitude 41.450300

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 50.0

Diâmetro máximo (mm) 140.0

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) 57500.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

5000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

CAE Secundária 13303 : Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

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

3ª 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.

4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 5000 (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

3/4 -
A006730.2019.RH2



Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.011168.2018.RH2

Utilização n.º: A006753.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação FURO 10

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela CAMPO DE ALTO ABAIXO - LUGAR DE BOUÇAS

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197083

Latitude 41.450383

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 100.0

Diâmetro máximo (mm) 140.0

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) 5.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2000.000

Volume máximo anual (m3) 71000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

6000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

CAE Secundária 13303 : Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
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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 captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

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

3ª 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.

4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

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.

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: 450.10.02.02.011167.2018.RH2

Utilização n.º: A006731.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação FURO 11

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Lugar de Bouças

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.196739

Latitude 41.449386

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 40.0

Diâmetro máximo (mm) 140.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Eólica

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Volume máximo anual (m3) 7500.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

700

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

CAE Secundária 13303 : Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

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

3ª 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.

4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 700 (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: 450.10.02.02.011166.2018.RH2

Utilização n.º: A006754.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação FURO 12

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela CAMPO DE ALTO ABAIXO - LUGAR DE BOUÇAS

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.196013

Latitude 41.449233

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 70.0

Diâmetro máximo (mm) 140.0

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) 7.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2000.000

Volume máximo anual (m3) 66500.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

6000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

CAE Secundária 13303 : Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
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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 captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

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

3ª 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.

4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

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.

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: 450.10.02.02.011165.2018.RH2

Utilização n.º: A006732.2019.RH2

Início: 2019/04/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016887

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501481303

Nome/Denominação Social* Gravotêxtil, Sociedade Acabamentos Têxteis, S.A.

Idioma Português

Morada* Travessa da Agrela, n.º 26 - Apartado 179

Localidade* FAFE

Código Postal 4821-909

Concelho* Fafe

Telefones 253490130

Fax 253490139

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação FURO 13

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela CAMPO DE ALTO ABAIXO - LUGAR DE BOUÇAS

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Ave / Fafe / Fafe

Longitude -8.197403

Latitude 41.449972

Região Hidrográfica Cávado, Ave e Leça

Bacia Hidrográfica Ave

Sub-Bacia Hidrográfica PT02AVE0121 :: Rio Vizela

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X2RH2_ZV2006 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO AVE

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 70.0

Diâmetro máximo (mm) 140.0

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) 41500.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3500

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Têxtil

CAE Principal 13301 : Branqueamento e tingimento

CAE Secundária 13303 : Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n.e.

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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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 captação será explorada em harmonia com o estudo de hidrogeológico, datado de fevereiro de 2019, aprovado em 24/04/2019
pela entidade licenciadora.

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

3ª 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.

4ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 3500 (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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